
ভূমিক| 
বু চণ্ডীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্তন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সব চেয়ে 
মূল্যবান্ গ্রন্থগুলির অন্যতম এবং ছুরূহতায় শীর্ষস্থানীয় 
শ্্রীকষ্ণকীর্তনের ছুরূহতা ভাবের জটিলতায় অথবা পাণ্ডিত্যের 
কঠিনতায় নয়। সে ছুরূহতা৷ ভাষার বৈশিষ্ট্যে । প্রাচীন বাংলা 

সাহিত্যের আর সব রচনায়ই যথাসম্ভব আধুনিক ভাষার 
পরিচ্ছদ চড়াইফ়া আমাদের কাছে উপস্থিত কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 

তেমন নয়। ইহার ভাষায়, বিশেষ করিয়া বানানে, প্রাচীনত্ব 

আগ্তোপাস্ত প্রকট । 
পুণ্যশ্লোক বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় শ্রীকষ্ণকীর্তনকে 

তখনকার দিনের- অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে- 

কার- সাহিত্য অনুরাগী শিক্ষিত বাঙালীর অন্ুধাবনযোগ্য 

করিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার সম্পাদিত সংস্করণের 

মূল্য চিরকালই থাকিবে । কিন্তু বইটি ছাত্র পাঠ্যে পর্যবসিত 
হওয়ায় এবং ছাত্রদের ক্ররমবৃদ্ধিশীল বিছ্যামান্দ্যের কারণে বসন্ত 
বাবুর সংস্করণ সকলের কাছে পর্যাপ্ত বলিয়৷ মনে হইতেছে না। 
এই কারণে শ্্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি ব্যাখ্যাময় সংস্করণের অভাব 
আছে। যাদবপুর বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক, আমাদের. 'ভূতপূর্ 
কৃতী ছাত্র, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ গোস্বামী সেই অভাব পূর্ণ করিতেছেন 
দেখিয়া খুশি হইয়াছি। কৃষ্ণপদ বাবু ভাষাবিজ্ঞানী এবং বাংল! 
সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ । তাহার ব্যাখ্যার্নও টিগ্ননী যে সবাংশে 
গ্রহণযোগ্য হইবে একথা বলাই বাহুল্য । আশ। করি কৃষ্ণপদ 
বাবু অচিরে বাকিখগগুলির সম্পাদন! করিয়া শ্রীকষ্ণকীর্তনের 
এই অভিনব ও সময়োপযোগী সংস্করণ সম্পূর্ণ করিবেন । 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় ্রীনুকুমার সেন 



নিবেদন 

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদিগের উপযোগী 

করিয়া “আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীকষ্ণকীর্তন” গ্রন্থখানি 
রচিত হইল । “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” আদি-মধ্যযুগের বাংলার একমাত্র 
নিদর্শন। ইহার সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্বিক মূল্য অনস্বীকার্ষ। 
বইখানিতে কেবলমাত্র জন্মখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ অংশের 

টীকা, টিপ্লনী ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইলেও *ভ্্রীকৃষ্ণকীর্তন” সম্বন্ধে 
জ্ঞাতব্য প্রায় সকল প্রশ্নেরইে একট! ধারাবাহিক আলোচন৷ 

আছে। পরবর্তী সংস্করণে পুঁথির অন্তর্গত সমগ্র খণ্ডগুলিরই 
ভাষাতাত্বিক খুটিনাটি আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল । 

আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থকুমার সেন মহাশয় গ্রন্থখানির 
একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া৷ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত 
করিয়াছেন । 

ভারতী ভবনের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ ইহার প্রকাশনা 
ব্যাপারে যে সক্রিয় সহযোগিতা দেখাইয়াছেন, তাহা বিশেষ 

প্রশংসার দাবী রাখে । তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে হইল বলিয়া 

বইটিতে কিছু কিছু ভুল-্রান্তি ও মুদ্রনজনিত ক্রুটি বিচ্যুতি 
থাকা সম্ভব । 

পুস্তকখানি পড়িয়া পাঠক-পাঠিকাগণের চিন্তে প্রাচীন 
বাংল। সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা কৌতৃহল ও 
অনুসন্ধিংসার ভাব জাগরিত হইলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক 

মনে করিব। 

যাদবপুর বিশ্ববিদ্তালয় বিনীত 
শ্রীকঞ্চপদ গোস্বামী 
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1) চণ্ীদাস সমস্যা 1) 

চত্তীদাস-পদাবলী বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। ভাষার 
এই্বর্ধে, ভাবের মাধূর্ধে ও ছন্দের বঙ্কারে চণ্ডীদাসের পদগুলি অতুলনীয়। 
তাই বাংলার প্রত্যেক নরনারী তাহার কবিতার রসাস্বাদনে মুগ্ধ। 
ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত জনসাধারণের মনে প্রশ্ন জাগে যে চণ্ডীদাসের নামে 
প্রচলিত সব পদগুলিই একজন কবির রচনা! কিনা । 

বসন্তরঞ্ন রায় বিদ্বঘল্লত মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে 
১৩২৩ বঙ্গা্ধে বড়ু চস্তীদাস লিখিত শ্রীকষ্ণকীর্তন কাব্যগ্রন্থথানি প্রকাশ 
কবেন। আছ্িন্তবিহীন খগ্ডিত অবস্থায় পুধিখানিকে বিঞুগুবের সন্নিহিত 

এক গৃহস্থ বাড়ীর গোয়াল ঘ্বরেব মাচা হইতে উদ্ধার করা হ্য়। 
ইহাতে কবির পরিচয়, রচনাকাল ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় নাই। 

ভণিতায় বড়ু চণ্ীদাস, অনন্ত বু চণ্ীদাস ও বাসলী সেবক চণ্ডীদাসের 

উল্লেখ আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা কাব্যেব উপজীব্য । প্রত্যেকটি 
পদের উপরে ন্তব ও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। চগ্ডীদাস কৃ্ণ- 

কীর্তন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি ছিল। সেজন্য 
বিদ্বদল্লভ মহাশয় বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত এই স্ত্রাচীন কাব্যগ্রস্থকেই 
প্্রীকৃষ্ককীর্তন” নামে অভিহিত করেন । 

এই পুধিখানি আবিষ্কৃত হওয়ায় পর হইতেই চতীদাস সমম্যার 
উদ্ভব হয়। কারণ চণ্ডীদাস নামান্কিত প্রচলিত পদাবলীর সঙ্গে 

কৃষ্ণকীর্তনের পদগুলির ভাষা, ভাব ও বিষয়বস্তর দিক হইতে এক 
বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে । চগ্ডীদাসের পদাবলীর সেই প্রাণোন্মাদনা ও 

ভাবৈশ্বর্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাই। তদুপরি একটা গ্রাম্যভাব ও অঙ্লীল শব 
দ্বারা উহা! ভারাক্রাস্ভ। পুথির লিপিতে একাধিক হাতের লেখা 
হুষ্পষ্ট হইলেও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিপি বিচার করিয়া 
উহাকে চতুর্শি শতকের প্রথম পাদে রচিত বলিয়া মনে করেন। 
ভাষাত্বগত খু'টি-নাটি বিচার করিয়া আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 



২. আরি-মধ্যযুগের বাংল! ও ভ্রীরুষাীর্তন 

্রন্থখানি ১৪০০ হইতে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত 

করিয়াছেন । 

এখন বিচার্য, চণ্ডীদাস নামে কয়জন কবি ছিলেন এবং শ্রীমনবহাগ্রত 

কোন চণ্তীদাসের পদেব রসাস্বাদন করিতেন। শ্শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস 

কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্্রীচৈতগ্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে 

মন্াগ্রড সপার্ধদ চণ্তীদাস. বিদ্ভাপতি ও জয়দেব প্রমুখ কবিগণেব পদাবলীর 

রসাম্বীদন করিয়া ভাবাবেশে মুগ্ধ হইতেন £ 

“চণ্ভীদাস ব্বিদ্বাপতি. বাযেন নাটকগীতি, 

কর্ণামৃত শ্রীর্গীতগোধিনন | 

স্বরূপ বামানন্দ সনে মহাপ্রভু বাজদিনে 

গাম শান প্নম হান্দা |” 

জয়ানন্দেৰ চৈতন্যমঙ্গলেও চণ্ডীদীসেব উল্লেখ বহিয়াছে ঃ 

'“জযদেব বিদ্বাপন আব চণ্তীদাস। 

ন্রীরষণচবিত্র নান। কবিল প্রকাশ 1” 

নরহরি সরকার তাহার গ্রন্থে উল্লেখ কবিয়াছেন যে চণ্ীদাসের 

গানের যশ ভৃবনব্যাগী বিস্তৃত হইয়াছিল | খেতুবীব উৎসবে ( ১৫৮৩ খ্রীঃ) 

চণ্ডীদাসের পদ গীত হইয়াছিল । তাহা হইলে, ইহ| নিঃসন্দেহে বঙ্গা 
চলে যে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূবেই চণ্ভীদাস নামে একজন বৈষ্ণব 

কবি ছিলেন। তিনি বাধাকঞ্চ লীলাবিষয়ক পদ বচনা করিয়া 

হশত্বী হইয়াছিলেন। প্রীটৈতন্যাদেব যে চণ্ডীদাসের মন্ুপম পদাবলীর 

মাধূর্বরসে ভাববিমোহিত হতেন তিনি যে পদাবলীব চতীদাস, শিক্ষিত 

মহলে এই ধাবণ| এতাবৎকাল প্রবল ছিল। কিন্ত শ্রীন্ষ্ককীর্তন প্রকাশিত 

হওয়ার পর এই বিষয়ে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। এখন বিচাঁৰ কৰা 

গ্রয়োজন যে প্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্তীদাসেব নামে প্রচলিত পদাবলী প্রাক্- 

চৈতন্য যুগে রচিত হইয়াছিল কিনা। অনেকে মনে করেন যে 

প্রীকৃষ্ণবীর্তন ও চণ্ডীদাস পদাবলী একই চণ্ডীদাসের লেখা । প্রাচীন 
কবিদের লেখা অনেক. সময় অবিকৃত অবস্থায় থাকে না। গায়ক ও 

লিপিকারদের হাতে পড়িয়া উহ্হা যুগোপযোগী পরিবতিত হয়। 



চণ্বীদাস সমন্যা ও 

্রীকৃষ্ককীর্তন একটি গোয়াল ঘরের মাচায় অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল বলিয়া 
উহার ভাষায় পরিবর্তন সম্ভব হুয় নাই; সেজন্য চণ্ডীদাসের ভাষার খাঁটি 
নমুনা উহাতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রচলিত পদাবলীর ভাষ! গায়ক 
ও লোকের মুখে মুখে পরিবতিত হইয়া আধুনিকরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
রামেন্্রমুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শ্তরীকৃষ্ককীর্তনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন_ 
“কৃষণকীর্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্তীদাস, তাহা অস্বীকারের হেত 
নাই। সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে নূতন আবি্ৃত 

হইল- সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত 
পদাবলীতে এ কালের ভাষায় দাড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু 
দেখি না ।” 

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী 
একই চগ্ডদাসের লেখনী নিঃ্যত। কারণ প্রীকৃষ্ণকীর্তনের ঃ 

“দেখিলে প্রথম নিশী সপন সন কৌ বসী 

সব কথ" কহিআরৌ তোঙ্ষারে ছে।” 

পদটি কিঞ্চিৎ পরিবতিত আকারে পদাবলীতে পাওয়া যায়। এতগ্্যতীত 
শ্্রীকৃষ্ণকীর্ভনের আরও কয়েকটি পদের সঙ্গে চণ্ীদামের পদের মিল 
রহিয়াছে। একই কবি অপ্রাপ্ত বয়সে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচন! করিয়াছিলেন । 

পরিণত বয়মে তিনি রামী ধোবানীর সংস্পর্শে আসিয়' এক স্বগাঁয় প্রেমের 

আস্বাদ পাইলেন। 

নৃতন প্রেমের অনুভূতিতে কবির লিখিত পরবর্তী পদগ্ুলি এক 
অতীক্রিয় ভাবরাজ্যে পৌছিয়াছে। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই 
মত গ্রহণযোগ্য নহে। প্রথমতঃ তাহার নিজের উত্তিই পরম্পর 
বিরোধী । তিনি বলিয়াছেন, “চণীদ'সকে আমরা এ পর্যন্ত যাহা মনে 

করিয়া আসিয়াছিলাম কীর্তনে সেই ধারণা কতকটা কুঞ্জ হইবার কথা। 

তিনি প্রেমের যে উচ্চগ্রামে স্তর বাঁধিয়াছেন, কীর্তন যে তাহার অনেক 
নিম্নে। এ পাড়াগেঁয়ে কক কবির অকপট লালসার কথায় সে 

আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য কোথায়? চণ্ডীদাস বলিতে আমরা ষে পবিত্রতা 
ও য্থকাশুদ্র নির্মলতা বুঝি এখানে তাহা নাই” 



৪ আদি-মধ্যযুগের বাংল। ও শ্রীরৃষ্কবীর্তন 

দ্বিতীয়তঃ শ্রীকষ্ণকীর্তনকে অপ্রাপ্ত বয়ন্ক যুবকের রচনা বলিয়া মনে 
করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। উহা! বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত একটা 
নুসংবদ্ধ কাব্য। এই কাব্যে কবির স্ব-রচিত বু সংস্কৃত গ্লোকের সাহায্যে 
আখ্যায়িকার যোগম্ৃত্র রচিত হইয়াছে। গ্রন্থথানি পাক হাতের লেখা । 
কেন না, উহ্থীতে বাস্তব জীবনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় মিলে। 

জ্ীকষ্ণকীর্তনে গীতগোবিন্দ, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের হুম্পষ্ট প্রভাব 
রহিয়াছে। পুথিখানিতে যে সমস্ত উপমা ও. রূপক প্রযুক্ত হইয়াে 
সেইগুলি সংস্কৃত অলঙ্কার শান্ত্রম্মত। এইগুলি বড চণ্ডীদাসেৰ প্রগা 
পাণ্ডিত্যের স্মারক | 

হৃতরাং ইহা নিশ্চিতরূপেই বলা চলে যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িত। 

চণ্তীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস এক কবি নহেন। ততদ্ুপরি ভাষা, 
ভাব ও গঠন নৈপুণ্যের দিক হইতে বিচার করিলে উভয় কবির 
মধ্যে একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ্তরীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় আদি- 

মধ্য যুগের ( চতুুশ-পঞ্চদশ শতক) বাংলার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
চর্ধাগীতির রচনার প্রায় দেড়শ' বছর পরে বাংলা ভাষার স্বাতাবিকরূপটি 
্রীকৃষ্ককীর্তনে বিবৃত ইইয়াছে। কিন্তু পদাবলীর ভাষা! আরও পরবর্তীকালের। 

পদাবলীর রাধা বৃষভাম্ুনন্দিনী | শ্রীন্ষ্তকীর্তনের রাধা সাগর 
গোয়ালার কন্যা। তাহার মাতার নাম পছুম! | পদাবলীতে স্ত্রীতীর ললিত! 
বিশাখা প্রভৃতি সখীর নাম পাওয়া যায়। কিন্ত শ্রীকষ্ণকীর্তনে একমাত্র 
বড়ায়ি ব্যতীত রাধার মন্য কোন সখী নাঈঈট। পদাবলীতে চন্দ্রাবলী 
রাধার প্রতিঘন্ছিনী। কিন্তু শ্রীকষ্ণকীর্তনে রাধা € চন্দ্রাবলী অভিন্ন 
র্নবৈবর্ত পুরাণেও তত্্রপ। শ্তরীকুষ্চকীর্তনে কৃষ্ণের সখাদের কোন উল্লেখ 
নাই ; অথচ পদাবলীতে কৃষ্ণের সুবল, স্থুদাম প্রভৃতি সখার নাম পাওয়। যায়। 
চৈতন্ত-পূর্বযুগের ভাগবতাদি, পুরাণ এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি 
গ্রন্থেও রাধার সখীদের নাম পাওয়া যায় ন|। শ্ত্রীকৃষ্ককীর্তনে রাধার 
ূর্বরাগের বর্ণনা নাই ; আছে শুধু কৃষের পূর্বরাগ | 

ীকষ্তকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা! যেভাবে বর্দিত হইয়াছে 
তাহা সাধারণ নরনারীর কামজ প্রেমেরই নামান্তর মাত্র। স্থূল দেহের 



চত্তীদাস সমন্থা ৫ 

আকর্ষণই এখানে প্রবল । এই গ্রন্থে বৈধব কবিতার অনুপম সৌন্দর্ঘ 
ও গুচিগুত্র পবিত্রতা দৃষ্ট হয় না। যদিও চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত 

পদসমূহে গৌরচক্দ্রকাবিষয়ক কোন পদ নাই, তথাপি অনেকগুলি পদে 
মহাপ্রভুর জীবনাদশ পরি্ষুট। গৌড়ীয় বৈষণবগণ মহাভাবস্বরূপিনী 
ক্রীমতী রাধারাণী ও তাহার সখীদের কল্পনা করিয়াছিলেন । চৈতন্য 
পরবর্তী যুগের রঙশান্ত্র উজ্জল-নীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি 
গ্রন্থের আদর্শ পদাবলীতে অনুশ্থত হইয়াছে । বেষ্চব ধর্মাহুমোদিত 
রাগান্ুগ। প্রেমের উৎকর্ধতার সম্ধানও এই কবিতাগডলিতে মিলে। কিন্ত 

্রীকষ্ণকীর্তনে তাহ| পাওয়া যায় না। শ্তীকুষ্ণকীর্তনের যেখানে সমাপ্তি 
মধুস্বাদী বৈষ্ণব পদাবলীর সেখান হইতেই আরম্ত। 

প্রীকৃষ্ককীর্তনের সঙ্গে চণ্ডীদাস পদাবলীর তুলনামূলক বিচার করিলে 
যে পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহ। অন্যুন শতাধিক বৎসরের: এই সময়ের 
ব্যবধানে একই চত্ীদাসের কল্পনা কবা বাস্তব-বুদ্ধিসম্মত নয়। 

মৃতরাং মনে কর! যাইতে পাবে যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্তন প্রাক্- 
চৈতন্য যুগে এক" চণ্তীদাস পদাবলী চৈতন্যোন্তর যুগে রচিত হইয়াছিল । 
পদাবলীতে চণ্ীদরাস সম্পর্কে তিনটি উপনাম দেখা যায়। যথা, বড় 
চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্তীদাস ও দীন চণ্ডীদাস। শ্্রীকষ্ণকীর্তনে বড়ু 'চ্ভীদাস 

ব্যতীত অন্য কোন চণ্ডীদাসের উল্লেখ নাই। 
বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী ( €বাসরা €বাগীশ্বরী ) দেবীর উপাসক 

ছিলেন। “বাসলী” বীণাপাণি যা সবস্বতীরই নামাস্তর। কবির আর 

এক নাম অনন্ত। অনেকের ধাবণা, দ্বিজ চণ্ডীদাসই বৈষ্বোচিত 
বিনয় সহকারে নিজেকে “দীন”রূপে অভিহিত করিতে পারেন। তবে 
ইহাও স্বীকার্ষ যে চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদাবলীর মধ্যে অনেক নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর পদের সন্ধান মিলে। আবার অনেকগুলি পদকে সপ্তদশ শতকের 
রচনা রলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। ইহা হইতে অনুমান করা 

অযৌক্তিক নয় যে সপ্তদশ শতাব্দীর কিংবা তাহারও কিছু পরবর্তী সময়ের 
“দীন” উপাধিক কোন অখ্যাতনামী কৰি স্ব-রচিত পদগুলি চণ্ডীদাসের 
নামে পরিচায়িত করিয়াছিলেন। সে যুগে নিজের রচিত কবিতাদি কোন 



প্র আদি-মধ্যমুগের বাংলা ও শ্রীকষবীর্তন 

শ্রেষ্ঠ কবির নামের অন্তরালে চালাইবার একটা গ্রবল স্পৃহা ছিল। 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে উহার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। 

এখন জিজ্ঞাস্য, শ্রীমন্মহাগ্রভূ কোন চণ্ডীদাসের পদ আম্বাদন করিতেন? 
আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বৈষ্ণব সাহিত্যিক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
মনে করেন যে এই বড়ু চণ্তীদাসই চৈতগ্যদেবের পুর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
অন্ত কোন চণ্ডীদাস নহে। দ্বিজ চণ্তীদাস চৈতন্যদেবের পরে এবং 
দীন চণ্ডীদাস আরও অনেক পরের যুগের কৰি ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব 
ডু চণ্ীদাসের প্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পদ শুনিয়া ভাবাপ্লুত হইতেন। কিন্ত 

অনেক বৈষ্ণব ভক্ত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র অসস্ত্রোষ প্রকাশ করিয়াছেন। 
কারণ শ্্রীকষ্তকীর্তনে বংশী ও বিরহখণ্ডের কয়েকটি পদ ছাড়া অন্যান্ 
গদগুলির বর্ণনায় একটা কুৎসিং নগ্নতা দষ্ট হয়। বৈষ্ণব কবিতার অনির্বচনীয় 
মাধূর্ঘ ইহাতে নাই বলিয়া মহাপ্রভুর পক্ষে এই জাতীয় সীমিত স্থুল কাব্যের 
গদসমূহের রসাস্বাদন করা সম্ভব নহে। 

কিন্তু এই গ্রসঙ্গে একটা কথা ম্মর্তব্য ষে প্রাক্-চৈতন্য যুগে রচিত বৈষ্ণব 
সাহিত্যে শূঙ্গার রসের বর্ণনায় স্থানে স্থানে বিকৃত রুচিব পরিচয় 
পাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দও অশ্লীলতা দোষে ছুষ্ট। তাহা 
সেও গীতগোবিন্দে এমন অনেক অংশ আছে যাহা কৃষ্ণভক্তগণের নিকট 

উদ্মাদনার সঞ্চার করে। সেজন্য অগ্ঠাপি জঘদেবের গীতগোবিন্দের 
প্লেক জগম্নাথদেবের মন্দিরে ত্রিসন্ধ্যা ম্রতাল-লয়-যোগে গীত হইয়া 

থাকে। বিলুপ্ত প্রায় হইলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব পদ জনসাধারণের নিকট 
একেবায়ে অপরিচিত ছিল না। কারণ মনীন্দ্রমোহন বন্ত মহাশয় তাল 
শিক্ষার যে ছুইখানি পু'থির সন্ধান দেন, তাহাতে বড চত্তীদাসের ১৬টি 
গদ পাওয়া যাঁয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যাতা গ্রতুপাদ সনাতন 

গোস্বামী স্কলিত শ্রীমগ্ভাগবতের “বৈষ্ণব তোষণী” টীকায় “চণ্ডীদাসাদি 
"দশিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি”্র উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে উৎুষ্ট 
কাব্যের নিদর্শন হিসাবে চণ্ডীদাসের রচিত দানখণ্ড ও নৌকাখও স্বপরিচিত 
ছিল। হুঁতরাং ইহা বিশ্বাসযোগ্য যে মহাপ্রত্ তাহার অন্তরঙ্গ পার্যদগণের 
সঙ্গে ্রীকৃষ্কীর্তনের শ্রেষ্ঠ পদগুলি পাঠ বা৷ কীর্তন করিতেন। 
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মহাপ্র্ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রসাস্বাদন করিলেও বিখ্যাত পদকর্তা 

হিমাবে চণ্ডীদাসের পরিচয় ও আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন 

হয় না। মনীন্দ্রমোহন বস্তুর সম্পাদনায় কলিকাত। বিশ্ববি্ঠালয় হইতে 

দীন চণ্ডাদানের পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। এই স্তুবৃহং কাব্যগ্রন্থে 

চৈতন্য পরবর্তী যুগের বৈষ্ব-প্রেমধর্মের প্রভাব স্তপরিদ্ষট। কিন্তু 
দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে চণ্ীদাসের উৎকৃষ্ট পদসমূহের সন্ধান বেশী 
পাওয়া যায় ন। | আরধিকন্ত ভাষাও অবাচীন। 

আবার বর্ধমান জেল|র বনপ।শ গ্রাম হইতে চ৮গ্ডাদাস পদাবলীর 
একখানি মৃতন পু'থি আবিষ্কৃত ইইয়াছে। ইহাতে মনীন্্রমোহন বন্ধুর সম্পাদিত 
পুঁথির সব পদগুলিই পাওয়। যায়। অধিকন্তু আরও ৩৭৭টি নূতন 
পদ সংযোজিত হইয়াছে। আবার চ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদের অনেকগুলি 

অপরের ভগিতার় পাওয়৷ যায়। এই গুথির স্থুদীর্ঘ অংশে দ্বিজ চণ্ডীদাস, 
দীন চণ্ডীদাস, পানক্ষাণ ৮শ্াদাস এবং শুধু চণ্ডীদাসের নামেব উল্লেখ 
রহিয়াছে কোথাও বড় চগ্তাদামের নন নাই। এই কারণে সিদ্ধান্ত 

কর| হইয়াছে যে চণ্ডাদাস নামে ছুইজন কবি ছিলেন। একজন চৈতনা 

পুববতী যুগের শ্রীকৃষ্ণকাঠনেব রচয়িতা বড় চগ্ডাদাস। আর একজন 
হইলেন চৈতগ্োন্তর যুগের পদ।বলীকার দীন চণ্ডাদাস। কিন্তু কেবলমাত্র 

দুইজন চণ্ডাদাসেব অস্তিত্ব স্বাকাব করিলেই “ঢতীদস সমস্তার” সমাধান 

হয় না। এ সম্বন্ধে আরও নুতন উপাদান সংগৃহাত ন| হইলে কোন 

সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত ইওয়। বর্তমানে সম্ভবপর নহে । 
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শ্্রীকষ্ণকীর্তন কবি জয়দেবের অনুসরণে রচিত রাধাকৃ্ণ লীলাবিষয়ক 

নাট্য-গীতিকাব্য। ইহা! ত্রয়োদশ খণ্ডে বিভক্তঃ_যথা, জন্মখণড, তান্ুল- 

খণ্ড, দানখ্ঁ, নৌকাখও্, ভারখণ্ড, ছত্রথণ্$, বৃন্নাবনখণ্, কালিয়দমনখ্, 

যমুনাখও, হারখও, বাণখণ্ড, বংশীধণ্ড ও রাধাবিরহ [খও]। 

জগ্মখ্ডে পৌরাণিক আদর্শানুযায়ী রাধাকৃষ্ণের জন্মলীল! ৰগিত 



৮ আর্দি-মধ্যুগেয বাংল! ও শরীকাকীর্তন 

হইগ়াছে। তাগুলখণ্ডে কৃষের পূর্বরাগের বর্না আছে। রাধার অসামান্ত 
রূপলাবণোর কথ! শ্রবণ করিয়। কামার্ত কৃষ্ণ বড়ায়িকে দিয়! রাধার 

নিকট তাণুলাদি উপহার প্রেরণ করেন। দানখণ্ডে রাধালাভার্থ কষ্ণকর্তৃক 
দানীর ভূমিকা গ্রহণ এবং রাধাকৃষ্জের মিলনজনিত সস্তোগের চিত্র আছে। 

নৌকাখণ্ডে কাণ্ডারীবেণী কৃষ্ণকর্তৃক ব্রজগোগীগণকে যমুনা পারাপার এবং 
রাধাকৃষ্চের যমুনাবিহারের বর্ণনা আছে। ভারখণ্ডে রাধার প্রীত্র্থে 
কৃষ্ণকর্তৃক ভারবহন এবং ছত্রথণ্ডে রাধার মন্ত্রকের উপর ছত্রধারণের 
বর্ণনা আছে। বন্দাবনখণ্ডে ব্রজগোপীগণসহ কৃষ্ণের বনবিহার ও যমুনা- 

খণ্ডে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের জল-কেলি এবং কৃষ্ণকর্তৃক গোগীগণের বন্ত- 
হরণের বৃত্তান্ত রহিয়াছে । হারথণ্ডে হারচুরির ব্যাপারে যশোদার নিকট 
কৃষ্ের বিরুদ্ধে রাধার অভিযোগ এবং বাণখণ্ডে রাধার প্রতি কৃষ্ণের 

মদন বাগ নিক্ষেপ, রাধার মোহ ইত্যাদি বধিত হইয়াছে। বংশীখণ্ডে 
ংশীধবনি শ্রবধ করিয়া! রাধার পূর্বরাগের সঞ্চাব, রাধাকর্তৃক কৃষ্ণের বংশী 

অপহরণ, পরে রাধার বংশী প্রত্যর্পণ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণন| রহিয়াছে। বিরহ- 
খণ্ডে কৃষ্ণের অদর্শনে রাধার চিে বিরহের সঞ্চার, রাধকৃষ্ণের কেলি-বিলাম 

এবং পরে কৃষ্েের মথুরা প্রস্থানের বিষয় সুন্দরভাবে বণিত হইয়াছে। 
আধুনিক নাটকের সঙ্গে বিশেষ সানৃশ্ঠ না থাকিলেও সংস্কৃত নাটক 

এবং পরবতী যুগের “যাত্রা ও পাঁচালীর সঙ্গে শ্রীরক্কার্তনের খানিকটা মিল 
আছে। কৃষ্ের ব্রজলীলার কাহিনী বহু প্রাচীনকাল হইতেই জন- 
সাধারণের মধ্যে গ্রচলিত ছিল। প্রাকৃত, অপভ্রশ ও অবহ্ট্ঠ ভাষায় 

রচিত রাধাকৃঙ্ লীলাবিষয়ক পদ কিছু কিছু পাওয়া যায়। 
নাটকে কাহিনীর ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়া চরিব্রগুলির অন্তশিহিত 

সত্তাকে যথাযথভাবে রূপায়িত করিতে হয়। কাহিনীর মধ্যে একদিকে 
থাকিবে গাত্রপাত্রীর কর্ম-চঞ্চমতা, আর অন্যদিকে থাকিবে ঘটনার 
আকশ্মিক উথ্থান পতন। নাটককে কয়েকটি অঙ্ক বা দৃশ্তে ভাগ করা 
ইয় এবং নায়ক নায়িকার চরিত্রকে হুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জ্ 

কয়েকটি পার্থ বা অপ্রধান চরিত্রের অবতারণা করিতে হয়। বিভিন্ন 
দৃশ্টের মধ্য দিয়া নাট্যকার কখনও উত্তেজনা, কখনও কৌতুহল, কখনও 



৯ নাটয-গীতিকাব্যন্পে ভ্ীরুষবার্তন 

বা চমৎকারিস্বের স্মৃতি করিয়া থাকেন। নাট্যকার নিরপেক্ষতাবে পর্দার 
অন্তরাল হইতেই নাট্যরস পরিবেশন করেন। শ্তরীকৃষ্ককীর্তনে জন্মখণ্ডকে 
প্রস্তাবনা এবং অন্থান্ত খণ্ুগুলির প্রত্যেকটিকে একটি অস্ক ব। দৃণ্ঠ হিসাবে গণ্য 
করা যায়। নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণ অর্থাৎ কাহিনী,চরিব্রসষ্টি এবং ঘটনার ঘাত- 
প্রতিঘাত সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়। উক্তি-গ্রত্যুক্তি ব৷ সংলাপ 
নাটকের অপরিহার্ধ অঙ্গ। বিভিন্নখণ্ডে রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ির উক্ভি- 
প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কাহিনীর ক্ষিপ্রগতিীলত। ও সার্থক পরিণতি লক্ষণীয়। 
রাধাচরিত্রের ক্রমপরিণতিতে নাট্যকারের প্রতিভা হ্থুপরিষ্ষউ। নারদের 
ভূমিকা সংক্ষিপ্ত হইলেও স্থৃচিত্রিত। ঘটনা বিশ্যাসও মোটামুটি স্ুসংবন্ধ | 
সংস্কৃত প্লোকগুলির মাধ্যমে সমস্ত ঘটনার একটা পূর্াভাষ পাওয়া যায় । 

কৃষ্ণের তাম্ুল প্রেরণ, দানীর ভূমিকা গ্রহণ, নৌকা-বিলাস, ভূঙ্গারের 

জলে বাধার চৈতন্য সঞ্চার, বংশী চুরি প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে নাটকৌচিত 
আকন্মিকতা ও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। কৃষ্ণচরিত্রের ক্রমবিকাশ দেখা 

ন| গেলেও কৃষ্ণবিমুখ! বালিকা রাধা প্রেমের বিভিন্নস্তব অতিক্রম করিয়া 

প্রেমময়ী রাধ|য় পরিণত হইয়াছেন । সেইজন্য রাধাই কেন্দ্রীয় চরিত্র । 

কৰি স্তুনিগুণভাবে তাগুলখণ্ দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, বাণখওড প্রভৃতি অংশের 
মধ্যে নায়ক নায়িকার পূর্বরাগ, অনুরাগ, প্রত্যাখ্যান, মান প্রভৃতি ভাবগুলি 

প্রকাশ করিয়াছেন । 
কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় বেগ সঞ্চার করিবার জগ্ভ কবি প্রথমে 

রাধাকে কৃষ্ণের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন করিয়া শঙ্কিত করিয়াছেন। কৃ 

জানেন যে তিনি স্বয়ং ভগবান। কংস নিধনার্থ তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। শ্রীরাধা তাহার মূল প্রকৃতি, স্বয়ং লক্ষ্মী £ 

“তোদ্গে নারী মোব. 

নহ আইহণের রাণী ।” 

কিন্ত রাধা কৃষ্ণের দেবতে সন্বিহান। পরকীয়া প্রেমে তাহারবিশ্বীসনাই। ফলে 

টি হইয়াছে বহির্ঘন্বের। বাণখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে পুষ্পশরে বিদ্ধ করিয়াছেন : 
“বাম হাতে ধনুক ডাহি হাতে বাণ। 

রাধার হিআত মাইল স্ব লধ্ধান।” 



১৫ আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীরককবীর্তন 

সম্মোহন বাণে আহত হওয়ার পর রাধার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন 

ঘটিয়াছে। সৃষ্টি হইয়াছে অস্তর্ঘদ্বের। তখন তাহার চিত্ত কৃষ্ধাতিমুখী £ 
“আন্তর পোড়এ এবে, বিরহে আনলে ।” 

রাধা ও কৃষ্ণের সংলাপের মধ্যেও নাটাধর্ন অনুস্থত হইয়াছে। যেমন, 

দানখণ্ডে ঃ 

বাধ__- "ভাগিনা হইআ কৈঙ্পী পাপত মতী । 

আজি হৈবে তোঙ্গার পাঁচ সঙ্গতী।"" 

কুষ-- “তিরীকল' মোব থান ন। পাত ঠো বাহী। 

বিণি কান সম্বোধে গমন ভোব নাহী।” 

সুতরাং নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাত, অন্তর্ঘন্ব ও বহিদ্ধন্ঘেব সম[বেশে 

প্রীকঞ্চকীর্ভন নাটকীয় উৎকর্ষে সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। ।কন্ত শ্রীকৃষ- 
কীর্তনকে পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধাদ! দেওয়। যায় না; কারণ চরিত্র মাত্র 
তিনটি-_কৃষ্ রাধ! ও বড়[ধ়ি। বিষয়বন্তর নিব।চনেও নৃতনত্ব কিছু 
নাই। ঘটনা! ও চরিত্রের শিথিল বিন্যাস এবং বাস্তব দষ্টিভঙ্গীর 
অভাবের দরুণ ইহা সার্থক নাট্যগ্তণ সমহ্থিত হইয়। টউঠিতে পারে নাই । 

সংলাপের পুনরুক্তি ও লেখকের স্বগত উক্তি নাট্যরস স্থ্টির পক্ষে 
বাধাস্বর্ূপ হইয়াছে। এতদ্যতীত সময়, স্থান ও ঘটনার এক্যও 
যথাযথভাবে রক্ষিত হয় নাই। পাত্রপাত্রীর উত্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে 
নাট্যকার নিজন্ব মনে।ভাব ব্যক্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই নীতি 

অনুস্ত হইলেও, বছু চণ্ডীদাস সবক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হইয়। থাকিতে 

পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে তাহাব নিজস্ব উক্তিও লক্ষ্য কর! যায়। 

“দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না৷ জাএ 

বাশী হারাযিল ভোলে ।” 

অথবা, 

"আগব চন্দন আঙ্গে মাথী। 

কাজলে রঞ্জিল ছুই আথী 

হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে 

চলি গেলি রাধিকা হরিষে।” 



নাট্য-গী উকাব্যরূপে শ্রীরুষকীর্তন ১১ 

এইখানে নাটকীয়ধর্ম খানিকটা লঙ্ঘিত হইয়াছে । যমুনাখস্ড পর্যন্তই 
নাটকোচিত ঘটনার গতিবেগ লক্ষ্য করা যায়। বংশী ও বিরহখণ্ডে 

রাধার অন্তরের তীব্র বেদনাই পরিস্ষুট। বিশেষত; বিরহখণ্ড একমাত্র 

রাধার আতি ও হাহাকারেই পরিপূর্ণ; এখানে প্রকৃতপক্ষে কের কোন 
ভূমিকা নাই। 

স্তরাং নাটকের উপাদান থাকিলেও শ্রীকুষ্ণকীর্তন গীতিকাব্যের 

লক্ষণাক্রান্ত। প্রচলিত পদাবলীর মত বংশী ও বিরহ্খণ্ডের অনেকগুলি 

পদই গীতিকবিতার পর্যায়ে পড়ে। বাধ ৫ কৃষ্ণের প্রণয়লীলা লইয়া 

গ্রন্থটি রচিত হইলেও কবির ব্যক্তিমনেৰ উচ্ছ্বাস অনেক স্থলেই কাব্যটিকে 

“লিরিক ধর্মী” করিয়াছে । বাধার করুণ মর্নম্পর্শী হাহাকারের মধ্যে কবি 
বড়ু চণ্ডীদাসের মনোভা বটি ফুটিয়। উঠিয়াছে ঃ 

*শযে কাহ লাগিশ্র। মে শান ন চাঞ্ল ব্ডাঞ্ধ 

ন। মানিলে লঘুণ্তরুজনে । 

হেন মান গ ডহাসে আন্ষ টাপর্খছ মে 

'আন লা বঞ্চে ধৃপ্বাবনে | 

অথবা, 

"কেনা বাশীবএ বডাম সেন কোন জনা । 

দাসী হছআ গান পাএ নিশিবে খাপন ॥” 

অথবা, 

“দরভ বুলী ঝাঁপ দিলে" সে মোৰ হইল ল 

মোঞ নাবী বড আশগিনী " 

কিন্তু কবির নিজস্ব অনুভূতি মধ্যে মধো লক্ষা করা৷ গেলেও ইহাকে 

খাটি গীতিকাব্যের পর্যায়ে ফেল। যায় না। কেন নী, কবির ব্যক্তি- 
মানস রাধাকৃষ্ণের সত্তার উধর্বে উঠিতে পারে নাই। কাব্যের শেষাংশের 

গীতধর্মী স্ুরটি সর্বাংশে আত্মভাবগত নয়। অধিকন্ত শ্রীকৃষ্ণবীর্তনে 
বিবৃতি বা বর্ণনা রহিয়াছে। গঠনের দিক হইতে বিচার করিলে উহাতে 

যেমন নাটকের উপাদান পাওয়া যায়, তেমনি ভাবগত দিক হইতে 
বিচার করিলে উহার মধ্যে গীতিকাব্যের লক্ষণও মিলে । আধ্যায়িকার 



১২ আদি-মধ্যযুগের বাংল ও ীবধধবীর্ভ্ন 

ক্রমবিকাশ নাটযধর্সিত। ও গীতিধঞিতার মধ্যে সংযোগ আাধন করিয়াছে। 
জয়দেবের গীতগোবিন্দে নাটকের কিছু লক্ষণ থাকিলেও গীতেরই 
প্রীধান্ত । শ্ত্রীকঞ্চকীর্তনে উভয়বিধ গুণই ৰিগ্ঘমান। তবে গীতিকাব্যের 
লক্ষণ অপেক্ষা নাটকের উপাদানই বেশী। কাব্যটিব প্রথম হইতে শেষ 
পর্যন্ত নাটকীয় ঘটনার প্রাধান্য দেখা যায়; আর গ্বীতিকাব্যৈর সুর 
ধ্বনিত হইয়াছে বংশীখগ্ড হইতে 

|| শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্বাখ। চবিত্রের ভ্রমবিকাশ 1 

শ্রীকৃষ্ককীর্তনে কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি এই তিনটি প্রধান চরিত্র। তন্মধ্যে 
একমাত্র আকর্ষণীয় চরিত্র হইল রাধার। অন্য চরিত্রগুলি রাধা চরিত্রকে 

যথাযথ রূপ দিবার জন্য অঙ্কিত। কাব্যের গঠন, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা 

ও রচনাশৈলীতে নানাপ্রকার দৈন্য থাকিলেও এই চরিত্র চিত্রনে কবি 
অসামান্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। সেইজন্য রাধা চরিত্রই কেন্্রীয় 
চরিত্র। শ্রীকুষ্ণকীর্তনের রাধ। রক্তমাংসের গঠিতা সাধারণ নারী। এই 
চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়াই আখ্যানবস্তরর বিবর্তন হুইয়াছে। 

রাধা! সাগর গোয়ালার কন্যা । তাহার মাতার নাম পন্বমা। কবি 

প্রথমেই জন্মখণ্ডে তাহার অপরূপ সৌন্দর্ষের বর্ণনা দিয়াছেন £ 

“তীন ভুবন জন মোহিনী । 

রতি রস কাম দোহনী। 

শিরীষ কুহ্থম কৌঅলী | 

আডুত কনক পুতুলী।" 

এই সর্বনুলক্ষণযুক্ত! নারী নপুংসক আইহনের পত্ধী। বৃদ্ধা বড়ায়ি ছিল 
রাধার একমাত্র সহচরী। “এগার বৎসরের বালী”কে কৰি সুনিপুণভাবে 
অঙ্কিত করিষ্নাছেন। এই অল্প বয়সেই তাহার অসাধারণ আত্মস্বাতন্্য- 
বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাম্ুলখণ্ডে দেখিতে পাই কৃষ্ণ বড়ায়ির 



শ্রীকৃফকীর্তনে রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশ ১৩ 

নিকট রাধার অপূর্ব রূপের কথা শুনিয়া তাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত 
ব্যগ্র হইয়াছেন £ 

“তোর মুখে রাধিকার রূপকথা স্ুুনী। 
ধবিবাক না পারো পরাণী ॥ বড়ায়ি ল॥ 

দারুন কুন্গম শর সুদৃঢ় সন্ধানে । 

'আতিশয় মোর মন ভানে॥” 

প্রেম নিবেদনচ্ছলে তিনি বড়ায়িকে দিয়া রাধার নিকট ফুল ও কর্ূরবাসিত 
তাম্ুল পাঠাইলেন। কিন্তু রাধা ঘৃণাওরে সেই দান প্রত্যাখ্যান করিলেন £ 

“যত নানা ফু পান কবপুব 

সব গেলাইল পাএ॥” 

তিনি যে হিন্দুঘরের মেয়ে । সামাজিক বন্ধন ও চিরাচরিত সংস্কার বিসর্জন 
দিবেন কেমন করিয়। £ 

'“নিষধ নিষধ বড়া নানেব নন্দন 

তাৰ পণ্ত যোগ নহে আন্ধার যৌবন ॥” 

রাধার এই আত্মমর্ধাদাবোধ ও প্রথন ব্যক্তিহ দেখিয়! বিশ্মিত হইতে হয়। 

স্বামীর প্রতি তাহার অসীম অন্ুবাগ ঃ 

““ঘবেব সামী মোব সর্ববাঙগে হন্দব 

মাছে ভলক্ষণ দেহা। 

নানেদরে ঘবেব গক রাখোমাল 

তা সম কি মোব নেভ1|” 

“ধিক জাউ নাবীর জীবন 

দহে পস্থ তাব পতী। 

পর পুরুষের নেহাএ যাসথাব 

বিষুপুরে [হ এ] স্থিতী॥” 

দানখণ্ডে প্রথমেই দেখি বড়ায়ি কৃষ্ণের দৌত্য করিতে গিয়া ব্যর্থকাম 
এবং রাধাকর্তৃক প্রহ্নত হইয়াছে। এই খণ্ডের শেষের দিকে 
রাধার অনিচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের মধ্যে মনের কোন সম্পর্ক ছিল না। 

মিলনের পরে তাহার মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা ঘ্বণার ভাব 



১৪ মাি-মধাযুগের বাংল! ও শ্রীরষণফীর্তন 

প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। নৌকাখণ্ডে দ্বিতীয় বারের আত্মসমর্পণের মধ্যেও 
রাধার চিত্তের কোন সংযোগ ছিল না। পূর্বের তীব্র ঘৃণা! ও বিদ্বেষের 

ভাব এই খণ্ডে খানিকটা প্রশমিত। রাধা চরিত্রের মনস্তাত্বিক বিবর্তনের 
ইঙ্গিত এখানেই মিলে। জলমগ্র হইয়া বাধার মৃত্যু ঘটিবার উপক্রম 
হইলে কৃষ্ণ তাহার জীবন রক্ষা করেন। তাণুলখণ্ডে রাধার সেই 
তীব্র ব্যক্তিত্ব ব| তেজন্বিতা এখানে অনেকটা স্তিমিত। নৌকাখণ্ডে 

রাধার কৃষ্ণের প্রতি যে আনুগত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সতর্ক 
পদক্ষেপে ক্রমে ক্রমে পূর্ববাগ ও ন্তুবাগে রূপান্তরিত হইয়াছে। রাধা 
চরিত্রের ক্রমবিকাশের ইলিত 'ভারথণ্ডেও লক্ষণীয় । 

ছত্র ও বৃন্দাবনখণ্ডে রাধার কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ আরও "্পষ্ট 

হইয়া উঠিয়াছে। দৈহিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য কৃষ্ণ 
রাধার জন্য ভারবহন ও ছত্রধারণ কবিয়াছেন। রাধ।র এই মানসিক 

অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করিতে কবি যেভাবে দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্য 

দিয়া সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইয়/ছেন এবং বিভিন্ন ঘটন! ও অবস্থার 

মধ্য দিয়া “এগার বৎসরের বালী"কে প্রেমপরিপূর্ণা কষ্ণগতপ্রাণা! নারী- 
রূপে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ গ্রশংসার্হ। 
বৃন্দাবনখণ্ডেই স্প্রথম রাধার সক্রিয় মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য 

গোপীগণের নিকট হইতে পৃথক হইয়া নানাপ্রকার ফল-ফুলশোভিত 
সৌন্দর্ষ-নিকেতন বৃন্দাবনে রাধার কষঃসঙ্গলাভের আকাজ্ষা মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। কালীয়দমনখণ্ডে রাধার কৃষ্ণের গ্রতি উৎকণ্ঠা স্বতক্ষে্ত। যে 
রাধা পূর্বে কৃষ্ণের প্রতি বীতরাগ ছিলেন সেই রাধাই এখন কৃষ্ণের জন্য 
উদ্দিগ্রা। যমুনা 'ও হারখণ্ডে তাহার মনে একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব 
লক্ষ্য করা যায়। হারখণ্ডে রাধা যশোদার নিকট হারচুরিৰ অভিযোগ 

করিয়াছেন। এই মানসবিপ্লবের মূলে রহিয়াছে হিন্দ,ঘরের মেয়ের আজন্ম 
সামাজিক সংস্কার ও ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। কুলধর্ম, সমাজ ও 
ধর্মকে উপেক্ষ। করিয়া এই অবৈধ প্রেমের প্রতি যে স্বীকৃতি তাহা 

মোহগ্রস্ত চিত্তেরই বিকাপ্প মাত্র। অতঃপর বাণখণ্ডে কবি সুকৌশলে 
কের হাত দিয়া রাধাকে পুঙ্পশরে বিদ্ধ করিলেন। পুষ্পশরে মৃদ্ছিতা 



ভীষ্ঝবীর্তনে বাধ! চবিজ্রের ক্রমবিকাশ ১৫ 

রাধা শ্রীকষ্ণের ল্পর্শে সম্জীবিত হইলেন । পবে উভয়ের মিলন হইল। 
বংশীখণ্ডেই রাধা পূর্বরাগ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। পদাবলীর 

বাধাব মত তিনি বণশীধ্বনি শ্রীবণে আত্মহীবা, পাঁগলপাবা | বাঁশীব 

মধুবস্ববে বাধাব অস্তবে কুষ্প্রেম গাঢ় হইয়াছে। যে বাধা পূর্বে 
বলিয়াছিলেন “কাল কাহ্নাঞ্রঃ ভোক বড় ডবাঙঁ”, শেষ পর্যন্ত সেই 

বাধাই কুষ্ণেব সহিত মিলনলোলুপা | বংশীবব তাহার চিত্তে বিবহ 
জাগাইয়া তোলে £ 

'বাশীব বা গ্রাণ হবিষ্ক 

বাজ গলা [জান পীশ। 

৷ বিণ সকল আন্তব দা 

যন বেআগিল বোষ ||” 

বংশীধবনি শ্রাবণে বাঁধাৰ কণ্ঠে ধ্বনিত হয চিবযুগেব বিবহীব আকুল 
আর্তনাদ। জ্ঞাগতিক কোন ব্যাপাবেই তাহা আব আকর্ষণ নাই । 

শ্রীকষ্চেন বপান্ববাগে আকৃষ্ট তইযা বাধা তাভাব পাদপনে আত্মসমর্পণ 

কবিয়াছেন | “আজি হৈত্ে চন্দ্ীবলী ভৈল তোব দাসী”। কুঞ্চবিহনে 
তাভাব নিকট সংসাব শুন্বৎ প্রতীয়মান হইতেছে? 

' কাহ্বাঞ্রি বিহাণ মোর সকল স*সান উৈল 

দশ দশ লাগ (মা শন ।” 

অহবহ যে বাণী তাহাকে আকর্ষণ কৰিতেছে সেই বাশীই বাধা 

একদিন চুবি কবিলেন। এই চুবিব কৌতুক বহস্তেব মধ্যেও একটা 
ঘ্বন্বেব আভাগ দেখা যায । 

বিরহখণ্ডে কম্টবিবহে উন্মাদিনী বাধার হাদয়ভেদী করুণ আর্তনাদ 
ফুটিয়। উঠিয়াছে। তাহাব প্রেমানুতৃতি অন্থবেব গভীবতম প্রদেশ হইতে 
উৎসাব্ত হইয়া! সমগ্র বিশ্বসংসাবে পবিব্যাপ্ত হইয়াছে । বিশুদ্ধ কৃষ্- 
প্রেমে এন ঠাহার চিত্ত ভবপুব। বাধাৰ নিকট এখন পৃথিবী শুন্য, 
যৌবন ও জীবন অসাব £ 

“এ ধন যৌবন বড়াধি সবই আসাব। 

ছিপ্ডিআা পেলাইবৌ৷ গজ মুকুতাব হার ॥” 



১৪ আরি-মদ্যযুগেব বাংল! ও শ্রীকফকীর্তন 

কখনও আত্মগ্নানি আবার কখনও পূর্ব হুড্তির জন্য তাহার হ্বদয় 

অন্ুতাপানলে দগ্ধ £ 

“বিরহ বিকল গোসাঞ্জি তোদ্ষে বনমালী। 

যবে আছিলাহো। আঙ্গে আতিশয বালী ॥” 

পান ফুল না লইলেখ মাইলে তোৰ দুতী। 

সেহো। দোষ খণ্ড মোব মদন মুরুতী |” 

“আছিলে! মে। শিশ্ুমতী। 

ন! বুবিলে | স্ুবততী। 

তে কাবণে তোৰ বোলে না দিলে সম্মতী ॥” 

তুঃখের আতিশযো বলেন £ 

“সকল সন্তাঁপ কান্ধ সহিবাক পাৰি 

তোব বিবহ সন্তাপ সহিত্ে না পাবি” 

আবার কখনও কাব কে আবেদন জানান £ 

"আল হেব [ বডাষি ] 

কাহাঞ্জি' মোবে আনি আআ দে।” 

উাহার মর্নভেদী জ্বাল! সুদীর্ঘ বিবহ অংশের মধ্যে নানা স্থবে ও ছন্দে 

উচ্দ্ুসিত হইয়! উঠিয়াছে £ 

“দহ বুলী ঝাঁপ দিলে"! সে মোব ন্বখাইল ল 
মোঞ” নাবী বূড আভাগনী ॥” 

পদাবলীর রাধাব মত তিনি সর্বস্ব পবিত্যাগ করিয়।৷ যোগিনী হইয়া চলিয়া 

যাইতে চাহিতেছেন £ 

“মাথা মুগ্ডা যোগিনী হত 

বেড়াইৰো৷ নানা দেশে ।” 

যে কৃষ্ণের জন্য রাধা নানাপ্রকার কৃষক্ষুদাধন করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণই 

এখন তাহার প্রতি বাম। কৃষ্ণের অদর্শনে পদাবলী রাধার মতই তিনি 

বড় আক্ষেপে বলিতেছেন 



ভ্রীকফকীর্তনে রাধা! চরিত্রের জমবিকাপ ১৭ 

“যে কাকু লাগিতা মো আন না চাহিলেণ বড়ায়ি 
না মানিলে? লঘুণ্তরুজনে | 

হেন মনে পক্হাসে আন্গা উপেধিঞআ বোষে 
আনমলঝ| বঞ্চে বৃন্দাবন ॥” 

কৃষ্ণবিরহে তাহার ব্যাকুল আতি প্রতি ছত্রে ছত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে £ 

“দিনের সুরুজ পোড়াতা' মারে 

বাতিহো এ দুখ চার্দে। 

কেমনে সহিব পবাণে বড়াধি 

চখুত নাইসে নিন্দে |” 

এই সকল পদে সর্বদেশের প্রেমিক প্রেমিকাব বাহিব ও অন্বর্জগতের 

সৌন্দর্য অপরূপ ভাষায় অভিব্যন্ত হইয়াছে । বিবহখগ্ডেব শেষ অংশে 

রাধা-কৃষ্ণের ক্ষণস্থায়ী মিলনান্থে আবার বিস্ফেদ ঘটে। এই বিস্ফোদ- 

জনি মর্মান্তিক হ।ঠ[কাবেব মধোই কাব্যে পনিসমান্তি হয়। 
একদিন যে বালিকা রাধা নীতি বহিভূ্তি অসামাজিক প্রেমেন বিরুদ্ধে 

্রুদ্ধা ফণিনীব মত গর্জন কবিযা৷ উঠিযাঁচিলেন, সেই রাধাই আবার 
কষ্ণপ্রেমে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া উদন্রাপ্ত হইয়! উঠিলেন। বছু চণ্ীদাসের 
অনুপম কবি প্রতিভ1 বাধ! চবিত্রেব ননস্তান্বিক বিশ্লেষণ কনিয়া শরীক 

কীর্তন কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছেন । 

1! শ্্রীকুঞ্কীর্তন ও টবফ্চবপদা'বলী 1! 

বছু চণ্ডীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্তন কাব্যে সঙ্গে চঙ'দাসেব নামে প্রচলিত 

গদাবলীর কিয়ৎ পরিমাণে মিল থাকিলেও ভাব, ভাষা ও ছন্দের দিক হইতে 
উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। রচনারীতি ও প্রকাশভঙ্গীর, 
মধ্যেও শ্রীকৃষ্চকীর্তনের সঙ্গে পদাবলীর ব্যবধান রহিয়াছে । বদু চণ্ডীদাস 

সম্ভোগের কবি। তাহার রচিত কাব্যের উপস্থাপনারীতি ও গঠনশৈলী 
স্থল। কবির উদ্দেশ্য ছিল আদির্সাআমক কাব্য রচনা করা। কৃষ্ণের 
দৈহিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য রাধার জন্মগ্রহণের পরিকল্পনা করিয়া 

কু. কী--২, 



১৮ াদি-মধ্যযুগের বাংলা ও ভীকৃফবীর্তন 

কাব্যের ভিত্তি রচিত হুইয়াছে। সেজন্য শ্রীকষ্ককীর্তন রাধাকৃঞ লীলাবিষয়ক 
প্রেমোপাখ্যান। জন্মখ্ড হইতে বিরহখও পর্যস্ত একটা! অধ কাহিনী 
ইহাতে রূপায়িত হইয়াছে। অবশ্য এই কাহিনীর মধ্যে কখনও কখনও 
গীতি-কবিতার সবুর প্রতিধ্নিত হয়। আবার শ্তরীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি 
গদ্দের সঙ্গে প্রচলিত পদাবলীর সাদৃশ্তও রহিয়াছে । কিন্তু পদাবল্লীর 
পদগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ । পদাবলীকারগণ স্বপ্লায়তন গীতি-কবিতার মাধ্যমে 
রাধাকৃষ্ণের লীল! প্রকাশ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের শাশ্বত প্রেমলীলাকে 
কেন্দ্র করিয়া! একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ স্থষ্টি হইয়াছে । 

শ্রীকষ্চকীর্তনে দেখিতে পাই নিয়স্তবের লৌকিক প্রেমকাহিনী | 
এখানে এই্বর্যভাব ও শুঙ্গার রসের প্রাধান্য রহিয়াছে। কৃষ্ণকে কামুক 
ও ইন্দ্রিয়াসক্তরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। স্বীয় বিভূতি ও এই্বর্ষের 
কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া কৃষ্ণ রাধাকে প্রলুন্ধ করিতে 
সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু পদাবলীতে কৃষ্ণ সর্বগুণনিধি প্রেমিক-নায়ক। 
তিনি আত্মার আত্মীয় বলিয়া তাহার মধ্যে এই্বর্ধভাব নাই। শ্ত্রীক 
রস্িকেন্ত্র চুড়ামণি, নিকুপ্জবিহারী | তাহাব চিত্ত অনুক্ষণ রাধার প্রেমে 
বিভোর। 

শ্ীকৃষ্ককীর্তনে রাধা বৃষভানুনন্দিনী নহেন। তীহার পিতা ও মাতার 

নাম যথাক্রমে সাগর :গোয়ালা ও পছমা। একমাত্র বড়ায়ি ব্যতীত 

রাধার আর কোন সখীর নাম পাওয়া যায় না। পদাবলীতে চন্দ্রাবলী 
রাধার প্রতিদ্বন্বিনী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্না। 
এখানে কৃষ্ণের কোন সখার নাম নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার প্রেম 

দেহাশ্রয়ী; কিন্তু পদাবলীতে রাধার প্রেম স্বর্গায়। মধুরভাবই এখানে 
প্রধান। শ্ভ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইকব্দ্িয়লালসার নগ্নরূপ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
আর পদাবলীতে রহিয়াছে কাম-গন্ধহীন অনাবিল প্রেমের আসত্বাদ। 
শ্রীকষ্থকীর্তন প্রাক্-চৈতন্য যুগে রচিত বলিয়া মহাপ্রতু প্রচারিত বৈষ্বধর্ণের 
স্বীকৃতি সেখানে নাই। পক্ষান্তরে পদাবলীর চত্তীদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
দর্শন ও প্রেমধর্মের ভাবধাায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পদাবলী রচনা! করেন। 
তজ্জ্ট রাধাকে ভক্তিভাবের প্রতিমূতি করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে । 



ভীকফবীর্তন ও বৈধাবপদাবলী ১৯ 

শ্রীকষ্ণকীর্তনে একমাত্র কৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনা আছে। কিন্ত 
পদাবলী সাহিত্যে রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্বরাগ বর্ধিত হুইয়াছে। 
্রীুষ্ঝবীর্তনে রাধা ও কৃষ্ণের পারম্পরিক পরিচয় পূর্ধরাগের মধ্য দিয়া 
হয় নাই। বড়ায়ির মুখে রাধিকার অসামান্য রূপবর্ণনা শ্রাবণে প্রীকৃষ্ণের 
কামনা উদ্দীগিত হইয়াছে £ 

“তোর মুখে হ্ণী রাধিকার রূপ 

আওর নব যৌবনে । 

আহোনিশি দহে সকল পরাণ 

আর থীর নহে মনে।” 

কিন্তু কৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনার মধ্যে পদাবলীর সেই স্বগঁয় দ্ষমা নাই। 
তাহা দৈহিক কামনা-বাসনার উধের্ধ অতীন্দ্রিয়লেচে প্রবেশ করিতে 

পারে নাই। বৈষ্ণবপদাবলীতে কৃষ্ণের পূর্বরাগের অপরূপ বর্ণনা নানা 
স্বরে ও ছন্দে ক্বতিলাত করিয়াছে । 

পদীবলীর রাধা প্রথম হইতেই কষ্ণগতপ্রাণা | কৃষ্ণকে দর্শন মাত্রেই 
তাহার অন্তরে অগ্গরাগের সঞ্চার হইয়াছে । কৃষ্ণ অনুরাগে তিনি কুল, 
মান ও সামাজিক অনুশাসন সবই পরিত্যাগ করিয়া শ্তামসিন্কুর প্রতি 
ধাবমানা হুইয়াছেন। ঘর অপেক্ষা পরই তাহার কাম্য । শ্ত্রীকৃষ্ণের ধ্যান 

করিতে করিতে তিনি আত্মবিস্বৃত! হন ঃ 

“সদাই ধেআনে চাহে মেঘপানে 
না চলে নয়ান-তার1 |” 

কষ্চনাম জপিতে জপিতে তাহার দেহ-মন অবশ হ্ইয়। যায় £ 

“সই কেবা গুনাইল শ্বাম লাম। 

কানের ভিতর দিয়া মরযে পশিল গো 

আকুল করিল মোর প্রাণ।” 

রাধার প্রেম প্রেমাম্পদের স্পর্শ লাভ করিবার জঙ্য ব্যাকুল। তাহার 
অতলম্পর্শীপ্রেম রূপ হইতে রূপাতীতের পথে যাত্রা করিয়াছে । গ্রীক 
কীর্তনে রাধার প্রেম জৈবিক ক্ষুধারই নামান্তর মাত্র। এখানে নায়ক 

নায়িকা মিলনের মধ্যেই তৃপ্তি লাভ করিয়াছে; আর পদাবলীতে 
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নিবিড় সাঙ্লিধ্যের মধ্যেও বিচ্ছেদের আশঙ্কা ওব্যাকুলতা বাজিয়া উঠিয়াছে £ 
“ছুহু' কোরে ছুহ' কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। | 

আধ তিল না দেখিলে যাধ যে মরিয়া।” 

এ প্রেম কোন প্রতিদান প্রত্য/শা করে ন|। একান্ত নিবেদনেই এই 
প্রেমের চরম সার্থকতা । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধ। কৃষ্*ধ্যানরতা স্বর্ণপ্রতিমা 

নহেন। তিনি সাধারণ মানবী | তাহার চারিত্রিক দঢতা ও মর্ধাদাবোধ 

লক্ষণীয় । স্বামীর 'প্রতি তাহার অবিচল্সিত শ্রদ্ধা ? 

"ঘরের স্বামী মোর সর্ববাঙ্গ কন্দর 

তশছে সুলক্ষণ দেহা |" 

পর পুরুষের সঙ্গে তাহার কিসের সম্বন্ধ ঃ 

“ধিক জাউ নারীর জীবন 

দহে পঙ্গু হাব পতী।" 

পদাবলীর রাধা কৃষ্ণের হুলাদিনী শক্তি। “রুষ্খেন্দ্িয় গ্রীতি”র জন্য তাহার 

আবির্ভাব । দয়িতকে পাওয়ার জন্য তিনি ছুশ্চর তপস্তা৷ করিয়াছেন ঃ 
“বরতি আহারে রাঙ্গাবাস পৰে, 

যেমতি যোগিনী পাবা ।” 

স্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা যদিও আক্ষেপের সহিত বলেন ঃ 

“আলো মরিবৌ জালী আত্বনী।” 

কিন্তু তাহার মূলে রহিয়াছে দৈহিক ক্ষুধানিবৃন্তির উদগ্র বাসনা | কৃষ্ণকে 
পাইলে তাহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে £ 

“কিশলয শয়ন বিছাইৰৌ 
কাহ আলিঙ্গয়। সকল দেহ ছুড়াইব।” 

বংশী ও বিরহখণ্ডে কৃষ্ণপ্রেম বিমুখা রাধার চরিত্রেও ধ্যানধারণার একটা 

বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যায়। অজ্ঞাত যৌবনা বুরভাষিণী বালিকার 
প্রেমমুগ্ধ রূপটি আমাদিগকে আকর্ষণ করে। কৃষের বংশীধ্বনি শুনিয়া 
রাধা উন্মন| হইয়া! উঠেন £ 

“আকুল .শরীর মোর বেআকুল মন। 

বাশীর শব্দে মে! আউলাইলেশ রান ।' 



্রীকৃষ্বীর্তন ও বৈফবপদাবলী ্ ২$ 

কিন্ত কৃষ্ণের বংশীধ্যনিতে তেমন সবরের মূর্ঘন! নাই যেমন পদাবলীতেৃষ্ট হয়ঃ 
“শ্যামের ৰাঁশিটি দুপুরে ডাকাতি 

সব বল হরি মিল।" 

ভীকষ্কীর্তুনে রাধার আক্ষেপবাণী আমাদের অন্তর স্পর্শ করে £ 
"এ ধন যে'বন বড়ায় সবঈ অসার। 

ছিগু্। পেলাইবৌ গজ মুকুতার হার। 
মুছশ্না পেলাইবৌ মোয়ে সিসের সিনুব | 

বাছব বলয মো! করবো শঙ্খচুর |” 

কিন্ত এই আক্ষেপ পদাবলীতে আরও মর্নম্পর্শা ভাষায় অভিব্যক্ত 
হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনীর মধ্যে একটা গ্রাম্য ভাব 
ও দ্ুলতা দেখা যায়। রাধা কৃষ্ছের বাণী চুরি করিয়া অস্বীকার করেন ঃ 

“চান্দ £রুজ্জ বাত বরুণ সাথী । 

যে ভোব ধাণী নিন সে খাউ ছুম অ'নী। 

যবে মো চুবী কৈনে ভগ্ন নারী সন্গী। 
হবে কান পাপ খাই এ মাঞজিকাব বাতী।" 

্রত্যুত্তরে কৃষ্ণের উক্তিও অতি নীচস্তরের 

'মটকী গো মাপা ছিনাবী পামরী 

সত্য হাম না ই শোবে।” 

কিন্তু পদাবলীতে এইরূপ অমাঞ্জিত অশ্লীল ভাব দেখা যায় না। 

রাধার প্রেম শত দুঃখে নান হয় নাই। তাহার,.মধ্যে একটা আত্মসমর্পণ- 

মূলক ধ্যানগন্ভীর মূততি লক্ষা করি ঃ 
সতী বা অসতী তোমাতে বিদ্বীত 

তাল মনা নাহি জান । 

কহে চণ্ীদাস পাপপুণ্য মম 

তোহোর চরণ খানি” 

কিন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার প্রেমের মধ্যে আত্মবিস্থৃতি নাই; উহা 

একাস্তই বহিমুখী। এই প্রেম আপন মহিমায় অপাধিব লোকে পৌছিতে 
পারে নাই। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, শ্রীকষ্চকীর্তনের যেখানে সমাপ্তি, 



২২ আদি-মধ্যুগের বাংল! ও ভীকষাবীর্ডন 

বৈষবপদাবলীর ল্চনা হইয়াছে সেখান হইতেই । পদাবলীর রাধার 
“মহাভাবময়ী” রূপটি বংশী ও বিরহুখণ্ডের স্থানে স্থানে প্রকট হইয়াছে । 
এই ছুইখণ্ডে রাধার পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার ও বিরহ প্রভৃতি ভাবগুলি 

প্রকাশ পাইয়াছে। সেজন্য প্রচলিত পদাবলীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 

কোন কোন অংশের আকারগত ও ভাবগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 
কুষের বংশীধ্বনিতে রাধা উতলা হইয়া বলিতেছেন £ 

“কে না বাশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে। 

কে না বাশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে | 

জাঁকুল শরীর মোর বেআকুল মন। 

বাণীর শবর্ট মো৷ আউলাইলে? রান্ন ॥" 

গদাবলীতে এই পদের প্রতিধ্বনি পাই ঃ 

"সই কেব৷ শুনাইল শ্যাম নাম। 
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, 

আকুল করিল মোর প্রাণ” 

বংশীধ্বনি রাধার অন্তরে বিরহ জাগাইয়া তোলে £ 

বাশীর শবে প্রাণ হরিআ 

কানন গেল! কোন দিশে। 

ডা বিণি সকল জান্তর দহে 

যেন বেআপিল বিষে ।” 

পদাবলীতে অনুরূপ পদ পাওয়া যায় £ 

“কি লাগিয়া ডাকরে বাশী আর কিবা চাও, 

বাকি আছে প্রাণ আমার তাহা! লৈয়া যাও।” 

বিরহথগ্ডের একটি পদের সঙ্গে পদাবলীর একটি পদের অবিকল মিল 
রহিয়াছে । যেমন £ 

“দেখিলে প্রথম নিশী সপন ছুন তেঁ। বসী 

সব কথা কহি আরে তোঙ্গারে হে। 

বসিয়া বদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে 
চিল বান আঙ্ধারে হে।" 



প্রীকৃফণবীর্তন ও বৈষ্বপদাবলী ২৩ 

পদ[বলীতে দেখি ? 

“প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি 

সব কথা কহিষে তোমারে । 

খ।সয়া৷ কদমতলে সে কানু করেছে কোলে 

চুধ দিযা বান উপরে ।” 

বিরহখণ্ডের একটি পদে পদাবলীর রাধার ব্যথাতুর অন্তরের পরিচয় পাওয়া 
যায়। (যমন? 

'হেন মঙ্তে পড়িহাসে সে আন যুবতী লঞ্ণ 

কাহ রতি তুঙে কুঞ্জে কু ॥” 

পদাবলীতে দেখি « 

"আমার (প্রযা যে আন বাড়ী যায 

আমারি আঙ্গনা দ্য!" 

্্রীকষ্ণকীর্তনে রাধা যখন গরল ভক্ষণ করিতে চান তখন সঙ্গে সঙ্গে পদাবলীর 
রাধার কথাও ম/নস-পথে উদিত হয়। যেমন £ 

নিজ হাতে ভসিযা মে। খাইবো। গরলে।” 

পদাবলীতে রহিয়াছে 

“নিচ জানিও মুঞ ভাখব গরলে 1” 

শ্্রীকষ্ণকীঞঙনে পাই « 

'সব গোপীগণ মোরে কলঙ্ক হুলিঅ। দিল 

রাধিকা কাহ্তা/ঞ র লঙ্গে আছে ।” 

এই পদের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়। যায় নিম্নলিখিত পদে ঃ 

লোক মুখে শুনি ইহা বলে লোক 
কানু সনে রাধ। আছে।” 

“মাথা মুন্তি। যোগিনী হআ 
বেড়াষিবে। মান। দেশে” 

এই পদের সঙ্গে পদাবলীর নিয্লিখিত পদের মিল আছে ঃ 

“আমি যোগিনী হৈঘা যাব সেই দেশে 

ঘেথায় নিঠুর হরি” 



২৪ আর্দি-মধ্যযুগের বাংল! ও ভ্রীকফবীর্তন 

স্রীকৃষ্চকীর্তনে পাই ? 

“দিনের সুরুজ পোড়াআ৷ মারে 

রাতিহো। এ দুখ চান্দে।” 

পদাবলীতে অছ্থে £ 

“শ্রীতল বালয়া ও টাদ সেবিনু 

ভানুর কিরণ দেখি।” 

জাবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে £ 

“দাসী হঞ&] তার পাঁএ নিশিবৌ৷ আপনা ” 

ইহার সঙ্গে পদাবলীর নিয়লিখিত পদের সানৃশ্টয আছে £ 

“সব সম।পযা একমন হ্যা 

নিশ্চথ হৈলাম দাসী |” 

এতত্বতীত বড় চণ্ী দাসের শ্রীরষ্ণকীর্তনের সঙ্গে চণ্ডীদাস পদাবলীর 
কিছু আঙ্গিকগত মিলও রহিয়াছে. শ্্রীরুষ্ণকীন ও পদাবলী ছুই-ই 

গীত হুইবার জন্য রচিত হইয়াছিল। শ্্রীকঞ্জকার্তনের প্রত্যেক পদের 
শীর্ষে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীৰ উল্লেখ আছে। পদাবলীতে যদিও রাগ- 

রাগিণীর উল্লেখ নাই, তথাপি এইগুলি গেয় কবিতা । পদাবলীতে 
যেমন পদশেষে ভর্ণতা দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীঙনেও প্রত্যেক পদের শেষে 

“গ।ইল চঙ্জীদ।সে”, “গাইপ বু ৮ও)দ।সে” প্রভৃতি ভণিতা আছে । 

বাঙ্গালীর চিন্ত গীতি-গ্রবণ । গ্বীতি-কবিতার বাজ্ময়রূপটি প্রথমে 
বিধত হয় চর্ধাপদে ও শ্রীরুষ্ণকীঙনের গানে । পদাবপীতে গীতি-কবিতার 

সুরটি আরও সুন্দরভাবে ধ্বনিত হইয়াছ্থে। অবস্তয আধুনিক গীতি-কবিতার 

সঙ্গে বৈষ্বপদাবলীর স্বাতন্্য রূইয়াছে। সাধরণ গ্লীতি-কবিতার কবির 

ব্যক্তি-অনুভূতির সুক্ষ রূপটি আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পদাবলীতে 
তক্তিরসেরই পরিক্রম! | তথাপি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদাবলীতে গীতি-ধর্মের 

্বচ্ছন্দময়তা চোখে পড়ে । যেমন, 

ত্রীকষ্ণকীর্তনে পাই £ 
“শ্রাব মাসে ঘন ঘন বরিষে। 

মেজাত স্থতিজা৷ একসরী নিন্দ না আইসে।” 



প্রীরুষকীর্তন ও বৈধবপদাবলী ২৫ 

পদাবলীতে আছে ঃ 

“এ ভর! বাদর মাহ ভাদর 

শূন্য মন্দির মোর 1” 

গ্রীকৃষ্ঠকীর্তনে আছে ঃ 
“বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জারী | 

মোর মন পোড়ে যে কুস্তারের পণী |” 

পদাবলীতে কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে রাধার অঙ্গ অবশ হুইয়া যায়? 

জপতে জপিতে নাম ্ তধশ করল গে। 

কেমনে পাইব সই তারে।” 

শত্ীকৃষ্ণকীর্তনে কবির বর্ণনারীতিতে ও কল্পনাভঙ্গীতে কতকগুলি বিশেষত্ব 

লক্ষিত হয়, যাহা পদাবলীতে নাই। শ্ত্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ু চণ্ডীদাসের পাগডত্য 

ও কবিতের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে গীতগোবিন্দ, 
ভাগবত ও অগ্থান্য পুরাণের অসীম প্রভাব রহিয়াছে । সংস্কৃত অলঙ্কার- 
শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী এখানে মলঙ্কারাদি গৃহীত হইয়াছে । উপমার 
প্রয়োগ বাহুল্যেও উহা তারাক্রাস্ত | 

পদ[বলীতে চণ্তীদাসের বাণী সহজ, শ্ন্দর ৪ মনোইষককর। রূপক 
ও উপমার বাহুল্যে পদাবলীর স্বাভাবিক সৌন্দধ কোথাও ব্যাহত হয় নাই। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রযুক্ত উপমাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থল; কিন্তু পদাবলীতে 
উপমার প্রয়োগে যে নৈপুণ্য ও অনন্য ব্যঞ্জনা ফুটিয়। উঠিয়।ছে, প্্রীকৃষ্ণকীর্তনে 
তাহা দেখ! যায় না। পদাবলীর মত শ্ীকষ্ণকীনের পদসমূহ গাওয়। 
হইত। কিন্তু পদাবলীতে যে সুরঝন্কার স্বতোৎসারিত, শ্্রীকৃষ্ণকীর্তানে 

তাহার একান্তই অভাব । শ্রীকুষ্চকীঞন-কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ 

পাওয়া যায়; তবে পয়ারই হুইল প্রধান ছন্দ। কিন্তু তখন স্বরধ্বনির 
উচ্চারণ সর্বক্ষেত্রে একমাত্রাবিশিষ্ট ছিল না বলিয়া সমর সময় প্রতিষত্রে 

চৌদ্দ অক্ষরের কমও দেখা যায়। আবার কখনও চৌদ্দ অক্ষরের 
বেশীও চোখে পড়ে৷ যেমন ঃ 

“শ্রাব! মাসে ঘন ধন বরিষে 

সেজাত সৃতি! একসরী নন্দ না আইসে।” 



২৬ আরদি-মধ্যযুগের বাংল! ও শ্রীকুষণকীর্তন 

অনেক সময় অগ্তযঅক্ষরে মিল পাওয়া যায় না; এইদিক হইতে 
গদাবলীর তুলনায় শ্ত্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ ছূর্বল। পদাবলীতে হৃত্ব ও দীর্ঘ 
স্বরধবনির উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই। পদাস্তস্থিত অ-কারধ্বনি 
উচ্চারিত হইত না । শ্বাসাঘাতের দরুণ স্বরধবনির ক্ষীণ উচ্চারণ কিংবা 
লুপ্ত হওয়ার ফলে পরার ছত্রে নিদিষ্ট সংখ্যক অক্ষরের বেশী গ্রহণ 
করার প্রবণতা দেখা দিল। অবহট্ঠ হইতে আগত ব্রজবুলির শব্দ, বাগ্ধাব' 
ও ছন্দ বৈষ্ঠবপদাবলী সাহিত্যে ব্যাপকভাবে অমুশীলিত হইয়াছিল । 

॥ শ্লীকঞ্ঞকীত'চনর সঙ্গে পদাবলী 
ভাষাগত সাদৃশ্য ৪ ৰসাদৃষ্থ্য ॥ 

শ্রীকষ্ণকীর্তনের মধো আদি-মধ্যযুগেব ( ১৩৫০-১৪৫০ ্রীষ্টা্। পর্ণন্ত ) 
বাংলার বৈশিষ্ট্য বক্ষিত আছে। আর পদাবলীতে অন্ত্য-মধ্যযুগের 
( ১৫৫০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ) বাংলার পরিচয় পওয়! যায়| 

প্রাচীন বাংলার ( চযাগীতির ) কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ঠনে রক্ষিত 

হইলেও পদাবণীতে সেইগুলি পাওয়া যায় না। প্রাকৃত ও তন্তব শব্দের 

প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশী। চণ্ডীদাসের ভাষায় যে অনম্ুকব্ণীয় পাঞ্জলত। 
ও প্রসাদগ্ণ দেখা যায়, বড়ু চণ্ীদাসেব ্ত্রীকষ্ণকীর্ঠনে তাহ। নাই। 

্রীকৃঞ্ণকীতনের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য £ 
(১) আদিস্বরে শ্বাসাঘাত বা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যেব জন্য বাংলা ম-আ 

হইয়াছে । যেমন-_আতিশয়; আম্বল ; আনেক : আম্মুর ইত্যাদি । 

(২) পদাস্তস্িত “অকার” উচ্চারিত হইত | 

(৩) আম্ুনাসিক্যধ্বনির প্রয়োগ বাহুল্য । 
(8) দ্রব্যবাচকশব্দে ও বন্ছত্ববোধক গিণ” শব্দেব ব্যবহার । যথা 

- আভরণগণ ; বাগ্ভগণ ইত্যাদি । 

(৫) পঞ্চমীর অর্থে ষঠী ও সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ | যথা-_ 
জলেতে -জল হইতে; সেজাত -শয্য! হইতে ইত্যাদি । 

(৬) অনুজ্ঞভাবে ভবিষ্যিংকালে অতীতকালের “লি” প্রত্যয়ের ব্যবহার । 
যথা-_চলিহলি - চলিও , করিহলি - করিও ইত্যাদি। 



ভীকফকীর্ডনের সঙ্গে পদাবলীর ভাষাগত সাদৃশ্ঠ ও বৈাদৃসট ২৭. 

(৭) সামান্য অতীতের অর্থে নিতবৃত্তকালের প্রয়োগ । যথা 

গূর্ণঘট পাতি বড়ায়ি চাহিত ( -চাহিল ) মঙগলে। 

(৮) অকর্মক ক্রিয়ার কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অতীতকালে স্ত্রী প্রত্যয়ের 
.. ব্যবহার । যথা-উত্তরলী-ইয়িলী-রাহী ; আইলী বড়ায়ি ইত্যাদি । 

(৯) ক্রিয়াপদে স্বাধিক “র” বিভক্তির প্রয়োগ । যথা__শোভের- 
শোভে ; বাজের বাজে ইত্যাদি | 

(১০) কর্মভাববাচো অন্ুজ্ঞ। পদের ব্যবহার | যথা- 

“মেদনী বিদার দেউ পশিজী! লুকাও্ড।” 
উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পদাবলীতে দষ্ট হয় না £ 

“রা? বিভক্তির সাহায্যে সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনের পদ-_আঙ্ষারা 

তোন্ার৷ পদাবললীতে পাওয়া যায় না। অন্তুরূপভাবে আঙ্গে, আন্দি, তুক্গে, 
তুন্ধি প্রভূতি শব্দের ব্যবহারও পদাবলীতে নাই। 

নিযললিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রীকষ্ণচকীর্তন ওপদাবলী উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় £ 

(১) “ইল” আন্তক অতীতের এবং “ইব” অস্তক ভবিষ্যতের কর্তবাচ্যে 
প্রয়োগ । 

(২) অসমাপিকা'ৰ সহিত “আছ” ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন । 

নিয়লিখিত ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলি পদাবলীতে লক্ষণীয় £ 

(১) ই-কার ও উ-কার ধ্বনির অপিনিহিতি । যথা--রাতিস্রাইত ; 

কালি-কাইল ; আশু আউশ ইত্যাদি । 

(২) ছুই স্বরযুক্ত ধ্বনির এক স্বরধ্বনিতে পরিণতি । 
(৩) মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতার লোপ। যথা--আঙ্গি-আমি; 

তোদ্ধারা তোমরা ; কাহ্ন _ কানু: বুঢ়-বুড় ইত্যাদি । 
(8) অস্ত্য অ-কারের সংস্কৃত উচ্চারণ । 

(৫) -ইআ-ঘ্যা-এ; -উআ১-ও |  যথা--জালিয়া »জাল্যা, 

জেলে; সাথুয়া: 'সেথো ইত্যাদি । 
কর্তার বন্ুবচনে “রা” বিভক্তি, নির্দেশক বন্ছবচনে গুলা, গুলি এবং 

তির্ধক কারকের বনুবচনে “দি” “দিগ” প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ 

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে লন্গণীয়। 

৯৯ 

চা 
(৬ 



২৮ আদি-মধ্যযুগের বাংল! ও ভ্রীরুষাকীর্তন 

(৭) তংসম শবের নামধাতুরূপে ব্যবহার | 

(৮) বৈষ্ণব কবিতায় ত্রজবুলি ভাষার প্রচলন । 

॥ শ্রীকষ্ণকীর্তনে গীতগোবিন্দ 
ও অন্যান্য পুর্বাণেন্ন প্রভাব ॥ 

কবি জয়দেব যদিও সংস্কৃত ভাষায় গীতগোবিন্দ রচন! করিয়াছেন, 

তথাপি বাংলা সাহিত্যে তাহাকে আদি কবির সন্মান দেওয়া হয়। 

যমুনাতটে রাধামাধবেব কেলি-বিলাসকে কবি সুমধুর ভাবে ও ভাষায় 
ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন। গীতি-প্রবণ বাঙ্গালী কবিমানস জয়দেবের 

“মধুর-কোমল কান্তপদাবলী”র ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ও সম্ীবিত হইয়াছে । 
বড়ু চণ্ডীদাসেব শ্রীক্ৃষ্ণকীর্তনে আমর! বিভিন্ন পুরাণ ও জয়দেবের 

সুম্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাই। জন্মখণ্ডে বিঞুপুরাণ ও ভাগবতেব আদর্শ 

অন্ুস্থত হইয়াছে ঃ “কংসেব কারণে হএ স্থ্টির বিনাশে”__কংশের 

অত্যাচারে স্থত্টি ধ্বংশ হইবে মনে করিয়। দেবতাগণ ত্রগ্ধার সঙ্গে 
ক্ষীরোদসাগর তীরে শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন । স্তবে শ্রীত হইয়া 

্ত্ীঢরি বলিলেন যে বন্থুদেবের ইউরসে এবং দেবকীর গর্ভে “শুরুকেশরূপে” 
বল্গরাম এবং “কৃষ্ণকেশরূপে” শ্রীকষ্জ ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন । [ “ধলকাল 
ছুই কেশ দিল নারায়ণে”] 

ভাগবতে রহিয়াছে £ 
“মেঃ স্থবেতববরূথ বমদ্দীতাষাঃ 

ক্রেশব্যয।য কলযা 'মতকুষ্কেশঃ |” 

বিষু্পুরাণে পাই ঃ 
'এবং সংভূযমানন্ত ভগবান্ পরমেশ্বর; 
উক্জাবাত্মনঃ কেশৌ সিতরুফৌ মহামুনে ।” 

পরে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংশ নিহত হইবে, ইহাই বিধির বিধান। দেবকীর 
সপ্তম গর্ভে বলদেব ও অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃ আবিভূর্তি হন। ভাজ্র মাসের 

রোহিদী নকষত্াঞ্রিত কঞ্চষ্টমী তিথিতে শুত বিজয় লগ্নে স্ত্ীকষের জদ্ম হয়। 



্রীরুষফীর্তনে গীতগোবিন্দ ও অন্তান্য পুরাণের প্রভাব ২৯ 

পিতা বন্দেব সেই রাত্রেই নবজাত শিশুকে অত্যাচারী কংশের হাত 
হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বৃন্দাবনে নন্দরাজ গৃহে রাখিয়া আসেন 

এবং যশোদার সনোজাত কন্তাকে তাহার সঙ্গে নিয়া আসেন। ছুরাত্মা 

ংশ এই কন্যাকেই দেবকীর সন্তান ভাবিয়। শিলাপটে নিক্ষেপ করিল। 
সেই মুহুর্তে আকাশবাণী হইল, নন্দেব গৃহে যে শিশু বাড়িতেছে সে-ই 

কংশকে নিধন করিবে । ইহ! শ্রবণ করিয়া কংশ শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার 

জন্য নানাগ্রকাব কলা-কৌশল অবলম্বন করিল এবং গোকুলে পৃতনা, কেশি, 
যমলার্ন প্রভৃতি রাক্ষপগণকে গাঠাইল | কিন্ধু স্ত্রীকঞ্ঃ সকলকেই 
অবলীলাক্রমে বিনাশ করিলেন । শ্্রীকষ্ের জন্ববৃতান্তের এই অংশের 
সহিত তাগবতাদি পুখ।ণেব সাদশ্য বহিয়াছে। চণ্ডীতে দেবী বলিয়াছেন যে 

তিনি নন্দমগোপ গৃহে যশোদার গর্ভে আবিভূতি! হইবেন । [“নন্দগোপ 
গৃহে জাত যশোদ! গর্ভ অন্তব।” ] ইনিই হইলেন যোগমায়। | 

কিন্তু শ্রীবাধ ৭ জন্মবৃণ্তন্ত কোন পুবাণ হইতে গৃহীত হয় নাই। 
বাধাৰ নাম শ্রীমস্ঞাগবত, ত্রহ্মসংহিতা, হবিবংশ, বিষুপুরাণ, শ্রীগোপাল- 
তাপনীতে পাওয়া যার না, কিন পদাপুরাণ, ব্গীবৈবর্তপুরাণ, মংস্য- 
পুরাণ, দেবীভাগবত প্রসূতি গ্রন্থে রাধাব নাম বহিয়াছে । আবার রাধাতন্ত্ে 

রাধা-কৃষ্ণের অপাধিব লীলাপ্রসঙ্গ অতি সুন্দরভাবে বনিত হইয়াছে । 

রশ্নবৈবর্তপুবাণে রাধাব পিতাব নাম রাঙ্গা কৃষ্ণভান্ু 'গবং মাত!র নাম 
কলাবতী। পদ্পপুরাণে বাধা মাত,ব নাম কীতিদা বা কীতিকা। 
্্ীপ গোস্বামী বিবচিত “ললিত মাধব" নাটকে বাধাকে বিন্ধ্যপর্বতের 
কন্ঠা বল। হইয়াছে । কিন্ত শ্রীকষ্ণকীঙ্তনে বাধার জন্মবৃত্তান্ত মন্তরূপ | 

প্রীকৃ্ের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দেবতাবৃন্দ শ্রীমতী বাধাকে ধরাধামে 
অবতীর্ণ হইতে অনুনয় করেন। সেই কাবণে রাধা পছুমার উদরে সাগর 
'গায়ালার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন $ 

“কাহ্বাঞ্চি র সম্ভোগ কাবণে। 

লীক্মমক বুলিল দেবগণে 
আল রাধা পৃথিবীতে কব আবতার । 

থির হউ সকল সংসার ।” 



৩০ আরদি-মধ্যযুগের বাংল! ও ্রীক্ষবীর্তন 

“দনে দিনে বাঢ়ে তনুলীলা | 

পুরিল যেহেন চন্্কল! |” 

পদটির সঙ্গে কুমারসম্ভবেধূত নিম্নলিখিত পদটি তুলনীয় £ 

“দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা 

লব্বোদয় চান্দ্রমসীব লেখা। 

পুপোম লাবগ/ময়ান্ বিশেষান্ 

জ্যাতশরান্তরাণীব কলান্তরা।ণ ॥" 

্রীরুষ্ণকীর্তনে রাধা ওচন্দ্রাবলী অভিন্ন । ত্রশ্নাৈবর্তপুরাণেও রাধার অপর নাম 
চন্দ্রাবলী । জগ্মখ্ডে নারদের চরিত্রও পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে । 
তাহার নৃত্য-কৌতুক ও হাস্রসের বর্ণনা পুরাণেও কিছু কিছু মিলে। 

বৃন্দাবনখণ্ডে রাসের বর্ণনার সঙ্গে ভাগবতের সাদৃশ্ত আছে। তবে 

ভাগবতে জ্যোস্াপ্লাবিত রাত্রিতে রাসলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়; কিন্ত 

শ্্ীকষ্ণকীর্তনে দেখা যায় যে সৌন্দর্য নিকেতন বৃন্দাবনে রাসলীল দিবাভাগে 

অনুষ্টিত হইয়াছিল । রাসলীলার সময় প্রত্যেক গোগীই নিজেকে কৃষ্ণের বেশী 
প্রিয়তম। মনে করিল £ 

“সন্ধে জানিল আপণে। 

রাধাতে আধিক কাহধ মণে ॥” 

কিন্তু যোড়শ সহত্র গোগীর সান্লিধ্যলাভ করিয়াও একমাত্র রাধার গ্রতি কৃষ্ণের 

প্রবল আকর্ষণ | তিনি তাঁহার বহুমূতি সংহত ।করিয়া রাধার নিকট 
চলিয়া গেলেন £ 

“সংহরী লকল দেহে । 

গোগী এড়ি কুঞ্জ গেছে ।” 

এই বর্ণনার মধ্যেও ভাগবতের হুম্পষ্ট প্রভাব আছে। কালীয়দমনখণ্ডে 
কালীয়নাগ বিনাশের ঘটনা অনুরূপভাবে পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে । 
তবে পুরাণে বণিত কালীয়দমন বৃতাস্তের সহিত শ্ত্রীকৃষ্ণকীর্তনে বণিত 
ঘটনার সামাগ্য পার্থক্য রহিয়াছে। শ্ত্রীকৃ্ণ কালীয় নাগ বধের নিমিত্ত 

এক বৃক্ষ হইতে জলে ঝাপ দিলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত জল হইতে না উঠায় 



শ্রীকৃফণবীর্তনে গীতগোবিন্দ ও অন্যান্ত পুরাণের প্রভাব ৩১ 

বলরাম শ্রীকষের জ্ঞান ফিরাইয়! আনিবার জন্য তীর দশাবতার স্তোত্র 
পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস অবতারগণের মধ্যে 
শ্রীকষের নাম রাম, বুদ্ধ ও কন্ধীর পরে সংযে।জিত করিয়াছেন £ 

“শ্রীরাম রূপে তোদ্ছে বাধলে রাবণ। 

ৃ্ধরূপ ধরিত। চিন্তিলে নিরগরন। 

কলকীরপে তোদ্দে দলিলে" দু জন, 

এবে উপজল' ক'শ বধের কারণ |” 

এখানেও পুরাণের সঙ্গে একটু পার্থক্য লক্ষিত হয়। বরাহপুরাণে রহিয়াছে £ 
"মংশ্যঃ কুঙ্শো ববাহশ্চ নর সঘহোহথ বামন | 

বামে রামশ্চ রফশ্চ বৃদ্ধ) কন্ধী চ তে দশ । 

যমুনাখণ্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণের বিষয়েও ভাগবতের সঙ্গে মিল 
দেখা যার । তবে ভাগবতে প্রথমে কালীয় নাগ দমন, পরে বন্ত্রহরণের প্রসঙ্গ 

আছে। রালীলার বর্ণন1 পরে পাওয়া যায়। 

বিরহখণ্ডে দেখি কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য বড়ায়ি রাধিকাকে চণ্তীপূজার 
অনুষ্ঠঠন করিতে বলিতেছেন £ 

"বড় যন ক'রজ। চণ্তীরে পুজ্' মানা 

ভবে ভার পাইবে দরশনে | 

ভাগুবতেও শারদরাস বর্ণনায় দেখ! যায় ব্রজগেগীগণ কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত 
কাত্যায়ণীগৃজা করিয়াছিলেন ' শারদরাসে কাত্য ব্রত পবায়ণা কুমারীগণের 
মনোবামনা পূর্ণ করাই ব্রজনুন্দর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্ঠ ছিল। ব্রজগোগীগণ 
সকলেই কষ্ধকে পতিরূপে কামনা করিয়াছিলেন। রাসমওনে শ্রীকৃষ্ণ 

সকলের তৃপ্তি বিধান করেন। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি পদ জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রতিধ্বনি মাত্র। 

তান্থুলখণ্ডে রাধার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পদটি পাওয়া যায় £ 

"কপোল যুগল তার মহলের ফুল। 
ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল। 

তিল ফুল জিণী নাস! কন্ধু সম গলে। 

কনক ধখৃথকামালা বাছ যুগলে” 



৩২ পাি-মধ্যযুগের বাংলা ও ভীকুফবীর্ডন 

ইহার সঙ্গে জয়দেবের নিয়লিখিত পদ তুলনীয় £ 
“বন্ধুকছ্যুতিবান্ধবোহয়মধরঃ লিগ্ধো মধৃকচ্ছবি- 

গে চণ্ডি চকাঁন্ত নীলনলিনভ্রীমেচনং লোচনম্ 1” 

[ গীতগোবিন্দ-দশম সর্গ ] 

দানখণ্ডে পাই £ 

“নীল উপল তোর নয়নে । 

এহাত মোর পাঞ্চ লাখ দানে ॥” 

তুলনীয় £ 
“নীলনল্নাতমপি তথ্বি তব লোচনম 

ধারয়তি কোকনদ রূপম” [গীতগো বন্দ-দশম সর্গ] 

“জহি কামধন্থু নয়ন বাণে 

নাসিকা ণা'লক যন্ত্র সমানে ।” 

“জবপল্লবগ্ধন্থুরপাঙ্গ তরজিতানি 

বাণা গুণ শ্রবণ পাঁলরিতি শ্মরেণ।” [ গীতগোবিন্দ-তৃতীস সর্গ ] 

“ভুজযুগে বান্ধী রাধা দশন দংশনে | 

মোর সযুচিত ফল কর রুই মণে।” 

“সত্যমেবাসি যদ হুদতিময়ি কোপিণী- 

দেহ খরনয়নশরঘাতম্। 

ঘটয় ভূজবন্গনং জনযরদখগুলম্। 

যেন না ভবতি সখ জাতম |” [ গীতগোবিনা-দশম সর্গ] 

নৌকাখণ্ডে পাই £ 
“মুগমদ কুচযুগ গগন মাঝার। 
তহিত নক্ষত্রগণ গজমতী হার ।” 

তুলনীয় £ 

ঘটয়তি স্ঘনে কুচযুগনয়নে মুগমারুচিরষতে। 
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপাশশিল্ৃষিতে ॥” [গীতগোবিদা-লতম সরগ] 



ভীরফকীর্তনে গীতগোবিদ! ও অস্ঠান্ পুরাণের প্রভাব ৩৩ 

বৃন্াবনগণ্ডে পাই £ 
“এথা আন সক্ষে আঙ্গে দেবী । 

অমৃত্তে সিঞ্চউ দুই আধী।” 

তুলনীয় ঃ 
“অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্ঘচনেন চানয়েথাঃ 1” 

[ গীতগো বন্দ-পঞ্চম সর্গ ] 

“ভোর রতি আশোআশে গেল! অভিসারে । 

সকল শরীর বেশ করী মনোহরে।” 

তুলনীয় ঃ 

“িতিস্থখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্” | 

[ গীতগো বন্দ-পঞ্চম সর্গ ] 

“যদ কিচু বোল বোলসি তবে 

দশন রুচি তোম্ষাবে ।” 

“বদসি যদ কিঞ্দিপি দত্তরুণি কৌমুদী 
হরি দবতমিরমতিঘোবম 1” 

[ গীতগো বন্দ-দশম সর্গ ] 

“তোদ্ষাব নয়ন মলিন নলিন 

ধরে কোকন্দ রূপে । 

মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলে* 

হএ তোর আনুরূপে 1” 

“নীলনলিনাভমপি তথ্ঘ তব লোচনমূ। 

ধারয়ত কোকনদরূপম্। 

কুস্থমশরবাণভাবেন যদ রয়স। 

কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ |” 

[ গীতগোবিন্দ-দশম সর্গ ] 

বিরহখণ্ডে যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদে রাধার বিরহজনিত মনোবেদনা বড়ায়ি 
ক. কী-ল্ও 



৩৪ আদি-মধ্যযুগের ধাংল। ও ভীৃষাবীর্তন 

শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন, সেইগুলিও গীতগোবিন্দের চতুর্থ স্গের 
কয়েকটি পদের ভাবানুবাদ £ 

রঃ 

“তনের উপর হারে। 

আল 
মানএ যেহেন ভারে। 

আতিহ্ায়ে খিনী বাধা চলিতে না পারে ।” 

“স্তন বিনিহিতমপি হারযুদারম্। 

সা মন্ুতে কশতন্থরিব ভারম্ ॥” 

[ গীতগোবিনদ-চতুর্থ সর্গ ] 

“সরস চন্দন পঙ্ধে 

আল 

দেহে বিষম শঙ্কে।” 

“সরসমস্থণমপিমলযপন্থম্। 

পশ্যতি বিষমিববপুষিসশস্কম্ ||” 

[গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ] 

"তোব বিবহ দহনে | 

দগধিলী বাধা জীএ তোব দরশনে |” 

“জীবতি পরমিহ তব রতিকলযা” 

[ গীতগোবিন-ষ্ঠ সর্গ ] 

“কুস্থম শর হুতাশে | 

তপত দীর্ঘ নিশাসে। 

সঘন ছাড়এ রাধা বমি একপাশে | 

ক্ষেপে সজল নয়নে | 

দশ দিশে খনে খনে। 
নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে।” 



তুলনীয় 

তুলনীয় £ 

তুলনীয় 

তুলনীয় 

9 
9 

ভ্ীরুষ্কীর্তনে গীভগাবিন ও অন্থান্ত পুরাণের প্রভাব ৩৫ 

“শ্বসিত-পবন মন্ুপমপরিণাহ্ম্। 

মদনদহনমিব বহতি স্দাহম্ ॥ 

দিশি দিশি কিরতি মজলকণজালম্। 

নয়ন নলিনমিব বিদলিতনালম্ | 

নয়ন বিষয়মপি কিশলয়তন্নম | 

গণয়তি বিহিত হুতাশ বিকল্পম্ |" [ গীতগোবিন-চতুর্ সর্গ ] 

“নিন্দ এ চান্দ চন্দন রাধা লব খনে। 

গরল সমান মামে মলয় পরনে ।” 

“নিন্দতি চনদানমিন্দুকরণমন্ুবিন্দতি খোমধীরম্। 

ব্যালনিলয়মলনেন গরলমিব কলয়তি মলয় সমীরমূ |" 

[ গীজগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ] 

“করে যনসিজশর কুসুম শয়নে | 

ব্রত করে পায়িতে তোর আলিঙ্গনে ।” 

“কুস্থমবিশিখশরতন্নমনক্লবিলাসকলাকমনীয়ম্। 
বতমিব তব পরিরন্ত স্খায় করোতি কুঙ্মশনীয়ম্। 

[ গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ] 

“আহোনিশি মদন মারে তারে শরে। 

হদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ।” 

“অবিরলনিপতিতমদনশরািব ভবদবলায় বিশালম্।” 

কুহ্থমবিশিখশরতন্মনন্ল বিলামকসাকমনীয়ম্।।” [ গীতগোবিন-চতুর্থ সর্গ ] 

রাহুঞ “গালিল যেন চাদ সুধাধার | 

তোদ্ধাক লিখি কানন মদনরূপ | 

প্রণামগণ করে কহিলে সরূপ |” 



৩৬ আদদি-মধ্যযুগের বাংল। ও ্ীরুষকীর্তন 

“বহতি চ বলিত-বিলোচন জলধরমাননকমনমূদারমূ্। 

বিধুমিব বিকটবিধুদ্ন্তালনগলিতামত ধারম্। 
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্। 
প্রণমতি মকরমধো (ঝানধায় করে চশরং নব্চুতম্॥ 

[ গীতগোবিনা-চতুরথ সর্গ ] 

“তোন্ধাক সংমুখ দেখি আধক চিন্তনে। 

হাষে রোষে কানে কাম্পে ভয় করে মনে |” 
তুলনীয় £ 

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবছুরাপম্। 

বিলপতি হুতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্।” 

[গীতগোবিদদ-চতুর্থ স্গ] 

স্ৃতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড় চণ্ডীদাস বিভিন্ন পুরাণ এবং জয়দেবের 
গ্ীতগোবিন্দ হইতে যে সমস্ত উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার 
সংস্কৃত শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রগাট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 

শ্রীকষ্ণকীর্তনের মধ্যে গ্রাম্য সুলতা ও অশ্লীলতা থাকা সত্বেও কবির 
শক্তি ও মৌলিকতাকে আমাদের স্বীকৃতি দিতেই হইবে । 

॥শ্রীকষ্ণন্ীত চেন রুচি, ৌন্দর্যতবাধ ও আধ্যাত্মিকতা 0 

রীুঞ্চকীর্তন রাধাকৃঞ্ছের প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে রচিত লৌকিক 

কাব্য। গ্রন্থখানির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চলিয়াছে আদিরসের অস্রান্ত 

প্লাবন । বাহ্ দৃষ্টিতে মনে হয় উদগ্র যৌনতৃম্জার লেলিহান জিহ্বা যেন 
কাব্যের রসটুকু প্রায় নিঃশেষে পান করিয়াছে । কৃষ্ণের সস্তোগের জন্যই 

রাধার জন্মগ্রহণের পরিকল্পনা করিয়া কাব্যের কাঠামো রচিত হইয়াছে । 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ চরিত্রহীন কামার্ত যুবক। মাতুলানী সম্পর্ক বিস্মৃত 
ইইয়া তিনি দেহভোগ লিগ্গা চরিতার্থ করিবার জন্য রাধার সঙ্গে মিলিত 
হইতে উংস্থক। রাধা যখন প্রতিবাদ করিয়া বলেন £ 

“এ বোন বুলিতে কান্ক না বাসসি লাজ। 

তোন্ধার মাউলানী আঙ্দে শুন দেবরাজ |" 



পরীকষকীর্ডনে রূচি, সৌন্দর্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতা ১৩৭ 

প্রত্যুত্তরে চরিত্রহীন কামান্ধ কৃষ্ণ বলেন 

“হইএ আন্ষে দেবরাজ তোগ্ধে মোর রালী। 
মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী |" 

কৃষ্ণ স্বীয় এশীশক্তি সগবে প্রচার করিয়। এবং নানাবিধ কলাকৌশল অবলম্বন 
করিয়া নায়িকা রাধিকাকে আপনর ইচ্ছায় বশীভূত করিয়াছেন 

প্রীকষ্ণকীর্তনে রাধা চরিত্রের মধ্যেও একটা স্বাতন্ত্য লক্ষ্য করা যায়। 

পদাবলীর রাধার মত তিনি প্রথম হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা! নহেন, 
তিনি গবিত| যুবতী । স্বামী আইহনের প্রতি তাহার অবিচলিত শ্রদ্ধা। 

কৃষ্ণের অশোভন প্রস্তাবে তিনি বড়ায়িকে অপমানিত করিয়াছেন । প্রাকৃত 

রম্ণীর মতই তিনি বলেন £ 

"কাল হাগ্ডিব "ভাত না খাও । 

কাল মোঘব ছায' নাহি জাখ। 

কালরা রাত মে) প্রদপ জালন পোহাঃ 

কাল গাইন ক্ষীব নাহ খাখ। 

কাল ক'জল নয'ন না লও 

কাল কাহাঞ্ হে!ক বড় ডব।' 

কৃষ্ণের দেবত্বের প্রতি তাহাব বিদ্ধুপোক্তিও লক্ষণীয় £ 

"আছুক তোহোব কথ' হেন কাবতে 

নাবে তোৰ বাপ।” 

ংশী চুরির অপবাদ অস্বীকার করিয়া বলেন « 

“চান্স সুরুজ বাত বরুণ পাখী 

যে তোব বাশী নিল নে খাউ দু আধী।" 

স্থানে স্থানে কৃষ্ণের উক্তিও পরিচ্ছন্ন মনোভাবের পবিচায়ক নহে ঃ 

'পামরী ছেনারী নারী হআ! বড় আছিদিবী 

আসহন বোলহ সকলে ।” 

জ্ীকৃষ্ককীর্তনের কাহিনী মানবিকরসে সিঞ্চিত । রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম-কল্পনা 
উন্নত তাবাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাহাদের পারম্পরিক অনুরাগ 
ূর্বরাগের মধ্য দিয়া সঞ্চার হয় নাই। কৃষ্ণের লঙ্গে দৈহিক সম্ভোগ জনিত 



ঙ আদি-মধ্যঘুগের বাংলা ও ভীরুষারীর্তন 

অবস্থ। হইতেই রাধার চিত্তে প্রেমোদ্গম হইয়াছে । যে পূর্ণবিকশিত 

লাবশ্যযুক্ত নারীদেই পুরুষের কামনায়' ইন্ধন যোগায় কবি ঝুনিপুণভাবে 
রাধার সেই রূপের চিত্র অস্কিত করিয়াছেন £ 

“নয়ন যুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে। 

ঈষং কটাক্ষে মোহে মুনি মনে | 
বিশ্বফল জিশী তোর আধরের কলা । 

মাণক 'জণিশ্রা তোর দরশন উজলা |” 

কণ্ঠ কম্ধুসম কুচ কোক যুগলা। 

বাছ মুণাল কর রাতা। উতপল। 1” 

রাধা-কৃষ্ণের মিলনের "শ্যেও প্রাকৃত লালসার নগ্নচিত্র প্রকটিত হইয়াছে । 

"ভুজযুগে ধরা কাহে। 

আল কৈল আ'লঙ্গনে। 

রাধাহে। ধরিলেক আত জ্ঙনে |" 

কিন্তু বাহতঃ স্থুলত। ও অশ্লীলতা থাকা সববেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 

কতকগুলি পদে কবির গভীর সৌন্বযবোধ ও শালীনতার পরিচয় পাওয়া 
যায়। এ প্রসঙ্গে একট! কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে প্র/ক্-চৈতন্য যুগে 
রাধাকষ্ণলীলাবিষয়ক সাহিত্যকৃতি সম্পূর্ণরূপে ভক্তিমার্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল না। বিভিন্ন পুরাণে বণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে রুচি বহি 
লৌকিক উপাদানেরও জন্ধান মিলে। বড়ু চণ্ডীদাস সুপগ্ডিত ছিলেন। 
কৰি জয়দেবের মত তিনি উৎপ্রেক্ষা, রূপক, উপম প্রভৃতি অলঙ্কারের সার্থক 

প্রয়োগ দ্বারা তাহার কাব্যের আভিজাত্য বর্ধন করিয়াছেন। বংশী ও 

বিরহথণ্ডে বড়ু চণ্ডীদাসের যে অদ্ভুত কবিতবশক্তির স্ফুরণ হইয়াছে, 

তাহার পূর্বাভাষ অন্যান্ত খণ্ডগুলিতেও দেখা যায়। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা 

প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন ঃ 

“নীল কুটিল ঘন মৃহুদীর্ঘ কেশ। 

তাত ময়ূরের পুছ দিল সবেশ। 
চন্দন তিলর্কে আতি শোভিত কপালে। 
ছুট পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে ।” 



ভীকুষাবীর্তনে রুচি, মৌনর্দবোধ ও আধ্যায্লিকতা ৩৯ 

অথব। | 

“দেহ নীল মেথছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা | 

যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা |” 

রাধার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে যথার্থ শিল্পীমনের পরিচয় মিলে £ 

“নীল জল? সম কুস্তল ভার 

বেকল বিজুলি শোভে চম্পকমালা | 

শিশত শোভএ তোর কামসিদূর | 
প্রভাত সময়ে যেন উঠ়ি গেল স্থর | 
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা । 

কৃগুল মণ্ডিত চার শ্রবণ যুগলা |” 

অথবা, 

“কনক নিকস সম তু কাস্তি লীলা । 

দেখি ভোল গল নান্দৌবাল। 1” 

মৌকাখণ্ডের মাঝ যমুনায় তরঙ্গমালার মধ্যে বিহ্বল! রাধার মনোভীব শ্বন্দর- 
ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে £ 

"মাঝ যমুনাত বহে খর বড় বাএ! 

যমুনার জলে টলবল করে নাএ। 

চমকী চমকী উঠী মোর প্রাণ জাএ ।” 

নানা ফল-ফুলে শোভিত বৃন্নাবনের উদ্যানের বর্ণনাও মনোমুগ্ধকর ৷ শ্রীকষ্ণ- 

কীর্তনে তান্বলখড হইতে বাণখণ্ড পর্ধন্ত একট| অমাঞ্জিত রুচি ও গ্রাম্যভাব 
লক্ষিত হয়। কিন্তু বংশীখণ্ডের মৃচনাতেই দেখি কাব্যের স্কুলতাব অনেকটা 

অপসারিত হইয়াছে । নায়ক-নায়িকা উভয়ের চরিত্রেই একটা অভাবনীয় 

পরিবর্তন আসিয়াছে । কৃষ্ণের রাধার দেহের উপরে আর কোন আকর্ষণ নাই। 

স্বুরত বাঞ্ছা চরিতার্থ হইতে না হইতেই তিনি নিদ্রিতা রাধাকে 
পরিত্যাগ করিয়া নিজের চিত্ত সংহত করতঃ যোগসাধনায় ব্রতী হইয়াছেন । 

উত্ভিযনা যৌবনা রাধার ব্যাকুল প্রেম ও আত্মনিবেদন তিনি নিষঠুরভাবে 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । প্রেমের গা অনুভূতিতে ও বিরহের অস্তর্পাহে 
প্রেমাভিনয়ে অনভিজ্ঞ। রাঁধার প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটিয়াছে। বংশীধ্বনি 



৪০ আরদি-মধাযুগের বাংলা ও ভ্ীকবীর্ডন 

শ্রবণে উদ্মাদিনী 'রাধার মনোভীবকে বড়ু চত্তীদাস আপন মনের মাধুরী 

মিশাইয়া রূগ দিয়াছেন । রাধার কষ্জাতি বংশীও বিরহখণ্ডের প্রতি ছত্ে 

মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে কয়েকটি পদে রাধার 
জৈবিক ক্ষুধার আকাঙ্ষাই রসরূপলাভ করিয়াছে। তাহার আক্ষেপবাদীর 
মধ্যে যেন কোন অতৃপ্তা প্রাকৃত রমণীর ক্রন্দন গুমরিয়া উঠিয়াছে £ 

“নিশি আন্িআাবী তাছাত কেমনে নারী। 
জিএ সে জাহাব পাশত পুরুষ নাহী |” 

অথবা, 

““্তাব শুভ দিন তৈল দেসি পুনমতী 

যে নাবীক লগ কাহ্ন ভূ'জে স্বখরতী ॥” 

কিন্তু কতকগুলি পদ আমরা যদি স্বতন্তরভাবে বিচার করি, তাহা৷ হইলে 
সেখানে বিশ্তুদ্ধ উচ্চভীব ও কবির মৌলিক কল্পনাশক্তিব পরিচয় পাওয়া 

যায়। এই পদগুলি ইঙ্গিত ধর্মী ও আধ্যাত্বিকতামণ্ডিত। পদাবলীর রাধার 

মতই শ্রীকষ্কীর্তনের রাধ। প্রেমাভিসাবে যারা! করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছেন £ 
“বাশীন শব্দে চিত্ত বেমাকুল বডাগি 

জাইৰৌ ভাব আনুসাবে 1” 

তাহার আক্ষেপ বাণীর মধ্যে ধ্বনিত হ্য চিরযুগের বিরহীর আকুল আর্তনাদ £ 
“দর বুঁপী ঝাপ দিলে সে মোৰ ত্রখাইল ল 

মোঞ নাবী বড় আনাগিনী ॥ 

অথবা, 

“দিনের সুরুজ পোড়া মারে 

বাতিহো৷ এ দুখ চান্দে । 

কেমনে সহিব পরাণে বড়া 

চখুত নাইসে নিন্দে ॥” 

বিরহজনিত অবস্থায় রাধার উক্তির মধ্যে কবির গভীর জীবনবোধ উজ্জ্বলভাবে 

প্রকাশিত হইয়াছে ঃ 
“বনু পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী 

মোর মন পোড়ে ফেক কুস্তারের পরী ।” 



প্রুষ্ণকীর্তনে রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতা ৪১ 

রাধার মনোবেদনা রূপায়ণে নিয়লিখিত পদগুলিও স্থুর-মুছ'নাময় সঙ্গীতধ্মী 

হইয়! উই্জিয়াছধে £ 
“মেঘ আতম্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী। 

একসরী ঝুরে? মো৷ কদমতলে বসী | 

চতুর্দিশ চাহে কৃষ্ণ দেখিতে না পাও। 

মেদনী বিদার দেউ পসির্জা! লুকান্ত ॥” 

অথবা, 

“ফুটিল কদম ফুল ভরে নে।আইল ডাল। 

এভো! গোকুলক নাইল বাল গোপাল। 

কত ন! রাখিব কুচ নেতে ওহাডিআ1। 

নিদয় হৃদয়ে কাহ্ু না গেলা বোলাইআ |” 

অখবা, 

“আষাঢ মাসে নব মেঘ গরজএ। 

মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ |” 

এই জাতীয় র.সাত্বীর্ণ পরগুলির মধ্যে আমরা পদাবলীর রাধার 

“মহাভাবময়ী” রূপটি প্রতাক্ষ করি। এখানে ভক্তিতত্বের বীজও নিহিত 

আছে। শ্রীকৃঞ্ণকীর্তনৈর সমাপ্তির ভিতর দিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর জয়যাত্রা 

আরম্ত হইয়াছে । সুতরাং বাহ দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকীতনকে ব্যপঞ্জনাহীন স্থূল কাব্য 
মনে হইলেও ইহা নি"সন্দেহে বল চলে যে এই কাব্যগ্রন্থের অন্তগতি 

কতকগুলি পর মাধুর্য ভাব-মণ্তিত। অকুরন্ত সৌন্দর্য-ম্থধা এই পরগুলি হইতে 

ঝরিয়৷ পড়িতেছে। যে কোন ভক্ত রসিকের পক্ষেই এই পদগুলি আস্বান্ । 

এই হিসাবে বংশী ও বিরহখণ্ডের শ্রেষ্ঠ পদসমষ্টিকে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের 

“প্রাক্রূপ” বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে । অধ্যাপক সুকুমার সেন তাহার 

বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীত'ন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহ। 

প্রণিধানযোগ্য £ 

“বিশ বৎসর হইয়৷ গেল, ্রকৃষ্ণকী্তন কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্ত 
আজিও শিক্ষিত বাঙ্গালীর কথ দূরে থাক, ধাহারা সাধারণ সাহিত্যরসিক 

এবং বাহার! বৈষ্ণবপদাব্লী ভক্ত, তাহাদেরও দৃষ্টি কাব্যটির প্রতি কিছুমাত্র 
ক. কী--৪ 



২ 'আধি,মাবুগের ঘাংল! ও ভীযককীর্তব 

'আনষ্ট ছয় নাই । রাব্যামোনী যাজালীর পক্ষে ইছ! প্রশংসার কমা নঙে। 
তবে এই অবহেলার একটু কারণও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বানান একটু 
বিশেষ রকমের, কিন্তু ইহার ভাষা প্রাচীন রলিয়া কিছু দুর্বোধ্য বটে, কিন্ত 

অবোধ্য নহে। আনুনাসিকের সঙ্গীন-খোঁচ। এড়াইয়া, মহাপ্রাণ বর্ণের বণ্টক 
মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের লভাগুল্স ছাড়াইয়া ধিনি এই কাব্যকুগ্রে একবার 
প্রবেশ লাভ করিবেন, তিনি কৃতার্থ হইবেন |? 

॥ চর্যাপদ ও শ্রীকষ্ণকীতন ॥ 

সকল দেশেই ধর্মসন্বন্ধীয় বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যের উন্মেষ ও বিকাশ 

হইয়াছে | বৌদ্ধসহজিয়া সাধকগণের সাধনতত্বষ্ভোতক চর্যাপদগুলিই 

প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের আদি নিদর্শন । এই পদগুলি আনুমানিক শ্রীগীয় 
৯৫০-১২৫০ এর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। সহজধর্মের দার্শনিকতত্ব প্রকাশ 

করাই রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য ছিল। অদীক্ষিত লোকের নিকট চর্যাপদের 

আভ্যন্তরীণ অর্থ যাহাতে প্রকাশিত ন| হয় তজ্জন্য কবিগোষ্ঠী এই পদগুলি 

হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষায় রচিত করিয়াছিলেন । পৰগুলি ধর্মসঙ্গীত। সাহিতা 
প্টির উদ্দেশ্যে পদসমূহ রচিত না৷ হইলেও কয়েকটি পদ পাওয়া যায় যেগুলি 
চিত্রধমী এবং গৃঢ়ব্যগ্নাময়। গীতিপ্রবতা। বাঙ্গালীর মড্ভাগত বৈশিষ্ট্য। 

বাস্তব জীবনের পটভুমিকা হইতে গৃহীত উতপ্রেক্ষা ও রূুপকের অন্তরালে 
গুরুমুখী সুক্ষম সাধনতন্বকে কবিগণ যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 

উচ্চাঙ্গের কৰি প্রতিভা ও মননশীলতার নিদর্শন । চর্যাপদের জন্ম সময় 

হইতে আরম্ভ করিয়া গাতিকবিতার ধারাটির অনুবত'ন পরবর্তী বাংলা 
সাহিত্যেও দেখিতে পাই । শবর পাদের রচিত নিয়লিখিত পদ্টিকে যে 

কোন শ্রেষ্ঠ চিত্রধম্মী কবিতার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে : 

“উচা উচা পাবত তহি বসই সবরী-বালী। 

মোরঙ্গ' পীচ্ছ পরহিণ মবরী গীবত গুঞ্ররী মালী ॥ 
উমত সবরো৷ পাগল দবরো! ম! কর প্রপী গ্রহাডা তোহোনি। 
ণিঅ ঘরিনী নামে সহজ সুস্বরী। 
নান! তরুবর মৌলিল রে গঅপত লাগেলী ডালী। 
একেলী ঈবরী এ বণ হিওুই কর্ণকুগুল বজ্জধারী । 



চ্ধাপা ও ভ্ীয়ঘাীক্ন ৪9 

তিআ-ধাউ খাট পড়িল মধরো মন্ান্থধে মেজি ছাইলী। 

মবরে ভূজজ পইরামণি দারী পেক্ষ বাতি গোহাইলী | 
হিঅ তাবোলা মহান্থহে কাপুর খাই। 
স্থন নিরামণি কঠে লইআ! মহান্ত্র্হে রাতি পোহাই |” ইত্যাদি । 

চর্যাপদের সঙ্গে প্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাবগত কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। 
বিষয়ের স্বীলতা ও রুচির গ্রাম্যতা থাকা সত্বেও শ্রীকৃষ্ঝকীর্তন রাধাকৃষ্ণ লীল্লা- 

বিষয়ক কাব্য। চর্যার মত শ্রীকষ্চকাঁতনের প্দগুলি গাওয়া হইত। 

ীকৃষ্তকীর্তনেও প্রত্যেক পদের উপরে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। 
চর্যাপদের ষেমন কয়েকটি পদ গীতধর্মী, শ্রীকুষ্ণকীর্তনে বংশী ও বিরহখঞ্জের 

অনেকগুলি পদ গীতিকবিতার অপূর্ব নিদর্শন। ্রীকৃষ্ণকীত্তন আগাগোড়াই 

প্রেমকাব্য | চর্যায় ছুই এটি পদে প্রেমের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃ 
কীত্তনে লৌকিক জীবনের চিত্র রগায়িত হইয়াছে; চর্যায় অন্ত্যজ সমাজের 

ছবি অঙ্কিত হইয়াছে । ধের দিক দিয়াও চর্যার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের থানিকটা। 

মিল আছে। বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থীরা তান্ত্রিক ধর্মমতের দ্বারা প্রতাবান্থিত 

হইয়াছিলেন। ত্যত্ত্রর ইড়।, পিঙ্গলা, সুষুযনা প্রভৃতি নাড়ী চর্যায় যথাক্রমে 

ললনা, রসনা ও অবধৃত্তিকা নাড়ীরূপে কপ্সিত হইয়াছে। চর্যার ধমমত 

গরবতাঁ বৈষ্ণন সহজিয়া সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । বৈধ 

সাহিতো শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অফুরন্ত রূপের উৎস। তিনি প্রেমময় এবং 

আনন্দময় । সহজিয়া সাধনতাত্বের ও মূলে রহিয়াছে করুণা বা প্রেম এবং 

মহাম্ুখানুড্তি | চর্যায় শবর পাদের উল্লিখিত পদটিতে পরকীয়াতত্ের ইঙ্গিত 
পাওয়া যায়। চর্ধার মত শ্রীক্ুষ্ণকীর্তনের একটি পদে যোগসাধনার কথা 

রহিযাছে। চর্যাপদে পাই £ 

“কা কপালী যোগী পইঠ অচারে। 

দেহ নঅরী বিছরই একাকারে ।” 

শ্্রীকঞ্চকীর্তনে আছেঃ . 

“আহেনিশি যোগ ধেআই। 

মন পবন গগনে রহাই। 
মূল কমলে কদ্ধিলে মধুপান। 
এবে পাইঞ আহ্ধে ব্রক্ধ গেআন ॥ 



&২ আদি-মধ্যযুগের বাংলা ওপ্রীকুষ্ককীর্তন 

দুর আনুসর স্বন্দরি রাহী । 
মিছা লোভ কর পায়িতে কান্াঞ্ডি' | 
ইডা পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী। 
মন পবন তাত কৈল বন্দী॥ 
দশমী দুয়ারে দিলে? কপাট । 
এবে চডিলেখ মো সে যোগবাট ॥” 

চর্যাপদে যেরূপ সার্চ উপমা ও রূপকের অন্তরালে ধর্মমত ভিব্যক্তঃ 

হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীত'নেও বড়ুচণ্তীদাস উপমা ও রূপকের প্রয়োগে অসাধারণ 

নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। সাধারণ কাবোর লক্ষণসমূহ অর্থাৎ ছন্দ, অলঙ্কার, 
রস প্রবাদ ইত্যাদি উভয কাব্যগ্রন্থেই দৃষ্ট হয। চর্ধায় ব্যবহৃত প্রবাদ- 
প্রবচনগুলির মধ্যে মানবজীবনের অভিজ্ঞতা৷ জাত সতা প্রতিফলিত হইয়াছে । 
ঘযেমন-”- 

(১) আপনা মাংষে হরিণ বৈরী-_হরিণ নিজের সুস্বাদু মাংসের জন্য 

জগতের শক । 

(২) নিয়ড়ি বোহি মা জানুরে লাঙ্ক-_মানুষের অন্তবেই সত্যের সন্ধান 

পাওয়া যায় ' লঙ্কায় অথাৎ দুরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। 
(৩) বর শূন্ত গোহালী কি মো ছুঠ বলন্দে__ছুষ্ট বলদ হইতে বরং শূন্য 

গোয়ালও ভাল। 

(8) বলদ বিআঅল গবিয়৷ বাঝে আপাত বিরোধী উক্তির মধা দিয়া 

অধ্যাত্ম সত্যের স্বরূপ নির্ণাঁত হুইয়াছে। 

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞত৷ প্রস্থ কতকগুলি প্রবাদ বাক্য শ্রীকষ্ণকীত'নেও 

আহত হইয়াছে । যথা 

(১) আপনার মাসে হরিণ জগতের বৈরী । 

(২) মাকড়ের হাতে যে ঝুন। নারীকল। 

(৩) মোর মন পোড়ে যেন কুস্তারের পণী। 

(8) পাখি জাতি নহো৷ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাও। 

( ৫) মাকড়ের যোগ্য কভে। নহে গজমুতী । ইত্যাদি । 

চর্যায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ বা পংক্কি অনুকূপ অর্থে এ্কৃষ্ণকীত'নেও 

প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন-_ 
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ধক) চর্যায় £ 

“অপন] মাংসে হরিণ! বৈবী |? 

শ্রীকৃষ্ণকীতনে £ 

“বনের হরিণী ল 

নিজ মশসে জগতের বৈরী |” 

(খ) চর্যায় £ 

“আইস স'বোহে কে। পতিআই।” 
শ্রীকষ্ণকীর্তনে ঃ 

“তা শ্ণি কে এ পাতিআএ” 

(গ) চধায় ঃ 

“কা বাক চিয জঙ্থ ণ মমায 1” 

শ্রীকস্তবীর্তুল « 

“তাত ন] সন্বাএ চবী”। 

(ঘ) চর্যায় ঃ 

“কা নাবডি খাটি মণ কেড়আল |” 

আকুষ্ণকীত'নে £ 
“বাহিআ! নিবে। নাঅ উভ কেবোআলে ।” 

চর্যার ভাষার সহিত শ্রীরুষ্ণকীতনের ভাষার ব্যাকরণগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। 

চর্যাপদে শৌরসেনী অপভ্রংশজাত কযেকটি শব্দ পাওয়া গেলেও বাংল৷ ভাষার 

বৈশিষ্টাগুলি ইহাতে দৃষ্ট হয। অপভ্রংশ যুগের লৌকিক প্রভাব অতিক্রম 
করিয়া গ্রীীয় চতু্শ শতক হইতেই বাংলার গণচিন্তে পৌরাণিক ভাবধারা ও 

আদর্শ বদ্ধমূল হইতে থাকে। সেজন্য চর্যাপদের তুলনায় শ্রীকুষ্ণকীত'নের 
ভাষা অধিকতর প্রাঞ্জল ও সংস্কৃতানুসারী। চর্যায় বাংলার সমস্ত লক্ষণগ্ডুলি 

যথাযথভাবে পরিদ্ষট ন। হইলেও আ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহা উচ্ছজলভাবে উপন্থিত। 

নিয়লিখিত ভাষাতত্বগত বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবগুলিই উভয় গ্রন্থে দৃষ হয়: 
(১) প্রাণিবাচক শবের সঙ্গে জাল, লোক, গণ, সব প্রভৃতি বচ্হববোধক 

শব্ধ যোগ করিয়া ববচনের পদ গঠন। 



আঘি-মধাযুটগন বাংলা ও জ্ী়ফকীর্তন 

চর্ধায়-_জোইণি জালে; বিদুজন লোঅ - বিঘজ্জন লোক; 

ঞীকৃষ্চকীত'নে- সখিসবে | 

জ্ীকৃষ্ণকীর্তনে প্গণ” দ্রব্যবাচিক শবেও প্রযুক্ত হইয়াছে--যেমন, বাষ্ঠীগণ, 
আভরণগণ ইত্যাদি। 

(২) সম যুষ্নব্যপ্রনধ্বনির একটির লোপ এবং পূর্ববর্তী শ্বরধ্বনির দীর্ঘ 

প্রান্তি। যেমন- চর্যায়__ধাম€ধর্ম ? জাম€জন্ম ইত্যাদি। 

শ্ীকষ্ণকীর্তনে- হাথে€হস্তে + লাগ€লগ্ন; চৌঠ€চতুর্থ। 
(৩) স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ পদে স্্ীপ্রত্যয়ের বাবহার | যেমন-_- 

চর্যায়_হাড়েরি মালী। 

শ্রীকৃষণকীর্তনে__উত্তরলী হয়িলী রাহী ; অনাথী নারীক ইত্যাদি। 
(8) করণে “এ” বা এ বিভক্তির প্রয়োগ । যেমন-- 

চর্যায়__কৃঠারে ; আলিএ' কালিএ' ইত্যাদি । 

আ্কৃষ্তকীর্তনে__নেহাএ' ; মাথাএ ইত্যাদি । 
(৫) গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে-ক,কে,রে বিভক্তির প্রয়োগ | যেমন-_ 

চর্যায়--ঠাকুরুক ; নাশক ; তোহোরে ; রসানেরে ইত্যাদি । 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে__মুরাক ; কাহ্বাঞ্রিটকে * কংশেরে ইত্যাদি । 
(৬) সন্বন্ধপদে__আর,-এর,র বিভাক্তর প্রয়োগ | যেমন-_ 

চর্যা-_ডোম্বীএর ; রুখের ; মুসার ? হরিণীয় ইত্যাদি । 

শীকৃফফীর্ভানে- তিমীর যৌবন + কাখের কুস্তত ইত্যাদি। 
সগ্তি বন্ঠী বিভক্তিগ্ন কিছু চিহ্ন চর্ধায় পাওয়া গেলেও স্ীকষকীর্তনে 

নাই | যেমম-_চর্যায়__খনহ€ক্ষণত্ত ; গঅনহ€গগনঞ্ ইত্যাদি । 
(৭) অপজংশের পঞ্চমীর “হু,” “ই” বিভক্তি চর্যায় ছুই একটি শবে 
রঙ্গিওত হইলেও শীইফকীর্ড নে তাহার প্রয়োগ নাই | যেমন-- 
চ্ধার্-_রঅপছ€রতাৎ। খেপছ€ক্ষেপাৎ ইত্যাদি । 
(৮) অন্তর, সম, সঙ্গ, দিয়া প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার । যেমন-- 
চর্যায়--তোহোর অন্তরে; তোএ সম্ম ; ডোম্বীএর সঙ্গে; দিঞা চঞ্চালী। 
ইৃঞবীতনে-_দীমের আয়ে । তা সমে কি মোয় নেষ্টা? বড়ায়ির 
সঙ্গে হাথ দিজা। 



চর্যাপদ ও শ্রীকফকীর্তন ৪ 

(৯ ক্রিয়াপদে বর্ত মানকালে সংস্কৃতের মধ্যম পুরুষের “সি ব্ভি্তিব 
প্রয়োগ । যেমন- 

চ্যায়-_পুচ্ছসি; অইসসি? যাসি। ্ীকৃষ্ণকীর্তনে-_ করস? দেঁসি। 

বাসসি। 

(১০) অনুজ্ঞাভাবে বর্তমানকালে উ€তু বিভক্তির প্রয়োগ । যেমন-_- 

চর্যায়-_-করউ ; দেউ। শ্রীকষ্ণকীর্তনে- করউ ; করিউ ? দেউ। 

(১১) ক্রিয়াপদে অতীতকালে-“ইল” এবং ভবিষ্যংকালে-“ইৰ” বিভক্তি 
ন্যবহার। যেমন-_- 

চর্যায়_-দেখিল ; আইলা ; গেলা ; করিব; জাইবে ইত্যাদি। 

শ্রীকুষ্ণকীত নে-_শুলিলে। ; বহিল ; পোহাইবে ইত্যাদি । 

শ্রীকষ্ণকীতনে অতীতকালে “লি” বিভক্তির প্রয়োগ অনুজ্ঞাভাবে 
ভব্য্িৎকালেএ পাওয়া যায়। যথা--করিহলি (-করিও); চঁলিহাি 
(-চলিও )। কিন্তু চর্যায় এইরূপ প্রয়োগ নাই। 

(১২) অকর্মক ক্রিয়ায় কত শ্্বীলিঙ্গ হইলে অতীতরালে স্্ীপ্রত্যধের 

প্রয়োগ । 

চর্যায়__রাতি পোহাইলী। 

শ্রীকৃঞ্চকীতনে-_ঈষত হামিলী চন্দ্রাবলী ; মুরুছা গেলী রাধিকা। 

(১৩) -ইলে, ইতে অস্তক অমমাপিকার ব্যবহার । শমন-- 

 চর্যায- জীবন্তে মইলে 17 মুঢ়া আচ্ছন্তে ইতাদি। 

জীকৃষ্ণকীত'নে__নঠ হৈলে' ? ভার লঞ্জ। জাইতে পসার। 

(১৪) চর্যাপদগুলির অধিকাংশই “চত্ুষ্পদী” ছন্দে রচিত। তবে ঞ্কৃফ- 
কীরতনে ব্যবহৃত পয়ার ৭ ব্রিপদী ছন্দের উৎস চর্যাপদে খুজিয়া পাওয়া যায়। 

চর্যায় নিম্নলিখিত পদটিতে পয়ার ছন্দের সুর ধ্বনিত হইয়াছে : 

“অহনিশি সুরঅ। পসঙ্গে জাঅ। 
জোইপি জালে । বরঅণি পোহাঅ॥” 

শ্রীকষ্কীতনৈ পয়ারই মুখ্য ছন্দ : 
“নিনএ চান্ব চন্দন | রাধা সবখনে। 

গরল সমান মানে । মলয় পবনে।” 



॥ বড়ু চণ্ভীদাস ও বি্ভাপতি। 

শ্্ীকষ্ণকীর্তনের কতকগুলি পদের সঙ্গে বিষ্তাপতির পদের ভীষাগত ও 

ভাবগত এক্য দেখিতে পাওয়। যায়। কৰি বিষ্ভাপতির জীবনীকাল ১৩৮০ হইতে 

১৪৬ শ্বীটাবের মধ্যে অনুমান কর! হইয়াছে । সুতরাং তিনি বড়, চণ্তীদাসের 

প্রায় সমসাময়িক। বিষ্াপতির অধিকাংশ পদ মৈথিলী ভাষায় লিখিত। 

ব্য চতুর্ঘশ-পঞ্চদশ শতকে বাঙ্গালা ও মিথিলার মধো সাংস্কৃতিক যোগমৃত্র 
স্থাপিত হইয়াচিল। সংস্কৃতশান্ত্রে জ্ঞানার্জনের জন্য যে সমস্ত বাঙ্গালী 

ছাত্র মিথিলায় যাইতেন তাহার! বিষ্ভাপতি ঠাকুর রচিত পদাবলী সাশ্ত্যি 

নিজ দেশে নিয়ে আসেন এইভাবেই বিদ্ভাপতির প্রভাব বাংলা দেশে বিস্তৃত 
হয়। পরবর্তাকালে বাঙ্গালী ববিগণ বিষ্যাপতির ভাষা ও ভাব অনুসরণ 

করিয়া রাধাকৃঞ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলী রচন। করেন । সেইজন্য বৈষ্ণব সাহিত্যের 

ইতিহাসে মৈথিল কৰি বিগ্ভাপতির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । বড়ু চণ্তীদাস ও 

বিষ্ভাপতি উভয়েই কৰি জয়দেবের নিকট খণী। কিন্তু উভয় কবির রচনাদর্শের 
মধ্যে মৌলিক পাথক্য বিছ্কমান। শ্রীরুষ্কবীর্তন প্রধানত" আখায়িক৷ কাব্য 

দৈহিক ভোগাসক্তি ও প্রাকৃত জীবনের প্রতিচ্ছবি দ্বারা বড়, চস্তীদাস রাধাকৃষঃ 
লীলাকে মানবিকরসে সিঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু বিগ্যাপতি দৈবীলীলাকে 

নানাস্তরে ভাগ করিয়া প্রেমের বৈচিত্র্য ও ইহার রহস্কময় শ্বরূপটি অতি ত্মন- 

ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন বড়, চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত যে 

পদগুলির মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা নিয়ে বণিত হইল ? 
(১) “লুনীর পুতলী যেন বডায়ি ললে! 

রৌত্রে দ।প্তায়িলে মিলা”  [দানখণ্ড | 

তুলনীয় ঃ 
“লুনিক গুতলি তন্ন তায়। 

আতপ তাপে মিলায়।” | বিদ্ভাপতি ] 

(২) “ল্লাট তিলক যেঙ্ক নব শশিকল11” [দ্ানথণ্ড] 

তুলনীয় £ 
| অলকে তিলকে সসধর তুল |” [বিদ্যাপতি: 

(৩) “মেদিনী বিদার দেউ পসিজ লুকাও।”  [দানখণ্ড ] 



(৬) 
তুলনীয় £ 

(৭) 

তুলনীয় ; 

তুলনীয় £ 

$১০) 

€১১) 

বড় চত্তীদাস ও বিদ্যাপতি ৪ 

“ধরণী পসিএ যদি পাউ পরকাশ | [বিগ্াপতি ] 

“কে বোলে গদাধর কে বোলে কানন |” | দানখণ্ড] 

“কেও বোল মাধব কেও বোল কাহু।” [ বিচ্াপতি ] 

“প্রথম যৌবন মূদদিত ভাণ্ডার |”. [দ্রানখণ্ড] 

«“মোহরে মুদল অথ যদন ভডার” .  [বিছ্যাপতি ] 

“ভূখিল হয়িলে কাঙ্গাঞ্জি ঈ ভাথে না খাইএ |” [দানখণ্ড ] 

“বডও ভুখল নতি দ্ুক কওরে খাএ।”  [খিগ্াপতি ] 

“মাকডের যোগ্য কভে। নহে গজমুতী |” [দানখণ্ড] 

'"বানব কণ্ঠে কি মেতিম মাল।”  [বিগ্াপতি ] 

“বিরহে বেআকুল কাহ্ছাঞ্চ* বেডাএ বিছবোহে।” [দ্রানখণ্ড ] 

“বিছোহ বিকল ভেল দ্বহক পরান |” [বিগ্যাপতি ] 

“কনক কুত্ত আকারে দুঈ তোর পয়োভারে 

তাহাত উপর গজমুকুতাব হারে। 

যে শোভকরে মের গঙ্গার ধারে 

তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহি"সরে |”. [দানখণ্ড] 

“গীন পয়োধর অপরুব সুন্দর 
উপর মতিম ভার | 

জনি কনকাচল উপর বিমল জল 

দুই বহ স্রসরি ধার।" 
অপরুব কুচ চক্রবাক যুগল"? [ ছত্রখণ্ড ] 

“কুচ জুগ চারু চকেবা |”  [বিষ্ভাপতি ] 

“দিনে পুনমীর টাদ যেহ্ধ আথ গেলী |” [ বাণখণ্ড 



€$ 

(১২) 

(১৩) 

তুলনীয়; 

(১৪) 

(১6) 

আদি-মধীযুগেখ বাংল! ও ভ্রীরুক্ষীর্তন 

“সরদ চান সোহাঞ্চোনা। 

উগিতহি অথ গেলা ।' [বিষ্তাপতি ] 

“আছুক লাভ মোব মূলত আফার |” [বাণখগু] 

“লাভ লাই গেলাহু মূল ভেল হানি।” [বিস্ভাপতি ] 

“কাহ্াঞ্চি বিহাণে মোর সকল সংসাব তৈল 
দশ দিগ লাগে মোর শুন |”. [ বংশীখণ্ড] 

“শুন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী । 
শূন ভেল দশ দিশ শুন ভেল সগরী ॥' | বিষ্যাপতি ] 

«এ ধন যৌবন বডায়ি সবঈ অসার। 
ছিপ্ডিআ৷ পেলাইবৌ গজমুকুতার হাব ॥ 
মুছিআ্জা পেলাইবৌ [ মো ] যে সিসেব সিন্দুর | 
বাসর বলপ্ন মো কবিবে। শঙচুব |". [বাধাবিরহ ] 

“শঙ্খ কব চুর বসন কর দূব 
তোডছহ গজমতি ভাব বে। 
প্রিয় যদি তেজল-কি কাজ শিক্ষারে 
যমুনা সলিলে সব ডার রে॥ 
সীথাব সিন্দুব পো'ছ কত দূব। 
পিয়া বিু সবি নৈরাস রে॥”  [বিগ্ভাপতি ] 

“কি সথতিব আঙ্ে চন্দ্রকিবণে। 
আধির্কে বডায়ি দহে মদনে ॥৮. [রাধাবিবহ ] 

“চান কিরণ মোহি সহলে! নই যায়। 
“চানন শীতল মোহি ল শোহায় ॥” [বিগ্ভাপতি | 

“সে দিগে কি বসন্ত না! জানী” . [রাধাবিরহ ] 

তাহি দেল বসন্ত ন ভেলা ।”  [বিগ্যাপতি ] 



(১৭) 

(১৮) 

বড়ু চতীদাস ও বিষ্কাপতি ৫3. 

“মুকুলিল জাখ লাহারে। 
মধুলোভে ভ্রমর গুজরে ॥ 
ডালে বসী কুয়িলী কাট়ে রা এ। 

যে লাগে কুলিশের ঘাএ |”, [রাধাবিরহ ] 

“সাহর মজর ভমর গুজর 

কোকিল পঞ্চম গাব। 

দখিন পবন বিরহ বেদন 

নিঠুর কন্তল আব |” [বিষ্ভাপতি ] 

“নিশি আন্ষিআরী তাহাত কেমনে নারী । 

জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী |”  [রাধাবিরহ ] 

“যামিনী ঘন আধিয়ার। 

নিসি আল্ধিয়ারি ডরাসী |” [ বিগ্যাপতি ] 

“গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার 
উচ কুচযুগল উপরে। 

হআ সমান আকারে স্থরেশরী দুঈধারে 
পড়ে যেন সমর শিখরে |” [রাধাবিরহ ] 

“গীন পয়োধর অপরুব হুন্দর 

উপর মোতিমহার | 

জণি কনকাচল উপর বিমল জল 
দুই বহ্ স্ুরসরি ধার ॥” [ বিদ্যাপতি ] 

“আসাঢ মাসে নব মেঘ গরজএ। 

মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ |”  [রাধাবিরহ ] 

“মাস আষাঢ় উন্নত নন মেঘ। 

পিয়া বিশলেখে রহঞ্জো৷ নিরথেঘ |" [বিষ্ভাপতি ] 

“পাখী জাতি নহেখ বড়ায়ি উড়ী যাণ্ড তথা” [রাধাবিরহ ] 

“পাখী জাতি যর্দি হও পিয়া পাশ উড়ি যাও 

সধ দুঃখ কহে! তছুপাশে 1৮ [বিষ্যাপতি ] 



৫২ আদি-মধ্যযুগের বাংল! ও শ্রীরুষককীর্তন 

(২২) “ভাদর মাসে আহোনিশি আত্ধকারে। 
শিখি ভেক ডানুক করে কোলাহলে ॥” [রাধাবিরহ ] 

তুলনীয় ঃ 
' “ভার মাস বরিস ঘন ঘোর । 

সভ দিস কুহকয় দাঢ়ুল মোর ॥ 
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি 
ফাটি যাওত ছাতিয়া |” [ বিদ্ভাপতি ] 

(২৩) “ভাগিল সোণার ঘট যুভীবাক পারী | 
উত্তম জনের নে! তেহেন মুরারী | [রাধাবিরহ্থ ] 

তুলনীয় £ 
“সথজনক প্রেম হেম সমতুল। 

দ হইত কনক দ্বিগুণ ভোয় মূল |". [বিদ্ভাপতি ] 

॥শ্রীকুষ্ণকীর্তন ও 0লাকসাহিত্য। 

লোকসাহিত্যে প্রচলিত কতকগুলি বাকা শ্রীরুষ্ণকীতনে পাওয়া যায়। 

শ্ীকষ্ণকীর্তনে রাধা-কুষ্ণলীলা৷ অবলম্বনে এক লৌকিক গ্রাম্য প্রণয় কাহিনী 

রসোত্তীর্ণ হইয়াছে । জয়দেবের গীতগোধিন্দে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে এবং 

অপভ্রংশ, অবহট্ঠে রচিত রাধারুষ লীলাগতিতে লৌকিক সাহিতোর প্রভাব 

লক্ষণীয় । এতদ্বাতীত স্থানে স্থানে গ্রাচীন ছড়া, ডাক ও খনার বচনের উল্লেখ 

রহিয়াছে । 

নিয়লিখিত পদগুলি বিচার্য £ 

১ “মাকভের হাতে ফেক্ত ঝুনা নারীকল” 

তুলনীয় £ 
বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল [ মৈমনসিংহ-গীতিকা ] 

(২) “তপত দুধ নালে না পীএ 
জুডায়িলে সোআদ তাএ ॥” 

৩) “মাকডের যোগ্য কভো নহে গজমুতী ।” 
(৪) “এবে মোর মণের পোড়ণী।” 

“যেন উয়ে কুম্তারের পণী ৮ 

€৫) “পাখি জাতি নো বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাও।” 



শ্রীককীর্তন ও লোকসাহিত্য ৫৩ 

“পাখী হঞা! উডিয়া যাও লাগরের পার” ! বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ] 
(৬) “স্থখ!ণ ডালত বমি কাক কাটে রাএ।” 

তুলনীয় £ 

প্বকনা ডালেতে বস্তা কাগায় করে রাও।” [ মৈমনসিংহ-গীতিক! ] 

(৭) “দহ বুলী ঝাপ দিলে? সে মোব স্খাইল ল।”) 

নী ূ 
“দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইরা শ্তকায়” [পূর্ববঙ্গ গীতিকা] 

(৮) “একে দহ দহ ঘসির আগ্চণ 

আরে কেন| জালে ফুকে।” 

(৪৯) “পোটলী বান্ধিঞ] রাখ নহুলী যৌবন |” 

(১) “সোনা ভাঙ্গিলে আছে উপাএ 

| জুডিএ আগুন তাপে। 

পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে 

ছুডিএ কাভার বাপে ।” 

(১১) “যে ডালে করো মে! ভবে সে ডাল ভাঙ্গিয়া পডে 

নাহি তেন ডাল যাত কবো বিসবামে ।” 

তুলনীয় : 

“যে ডালে ভ কনে গেই ভাঙ্চি যায়।” [মৈমনসিংহ-গীতিকা] 

(১২) , "কাল গাইর ক্ষীব লাগে বড কাজে ।” 

প্রাচীনকাল হইতেই সমাজে কতকগুলি সংস্কার প্রচলিত ছিল। নিয়ে 
উদ্ধূত পদরগুলি বিচার্য £ 

(১৩) “ভাদর মাসে তিথি চতুখীর রাতী। 
জল মাঝে" দেখিলে? মো! কি নিশাপতী |” 

[ শাস্ত্রে ভাত্র মাসের শুক চতুীর চন্দ্র দর্শন নিষিদ্ধ] 

(১৪) “গুরুর আসনে কিবা চাপিআ বসিলে। 
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলেখ। 
খণ্ড বিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলেণ গা এ |” 
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নিয্নলিখিত পদগুলির খনার বচনের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে £ 

€১৫) “কোন আন্ভখনে পাঅ বাঢ়ায়িলে। 

ইাছী জিঠী আয়র উট ন! ম্বানিলেখ॥ 
স্তন কলসী লই সখী আগে জাএ। 
বাঞ্র শিআল মোর ডাহিনে' জাএ॥ 
গা নং গং গ 

কথো দূর পথে মে দেখিলে? সগুণী। 
হাথে থাপর ভিখ মাএ যোগিনী ॥ 
কান্ধে কুরুআ লঙ্জা৷ তেলী আগে জাএ। 
সুখান ডালত বসি কাক কাটে রাএ ॥” 

“শুন্য কলসী শ্বকৃনা না ।” 
শুকনা ডালে ডাকে কা ।”?, [খনার বচন ] 

€১৬) “আজি জখনে মে1 বাঁাইলেখ পাএ'। 
পাছে ডাক দিল কালিনী মাএ ॥ 

ডুলনীয় ? 
“আগে হ'তে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।” [খনার বচন ] 

বড়ু চণ্তীনাস লৌকিক সাহিত্য হইতে এই সমস্ত প্রবাদ-প্রবন আহরণ 
করিয়া তাহার কাবোর সৌন্দর্য বর্ধন করিয়াছেন | 

॥ শ্রীরুঞ্চকীতনর ভাষাতাত্ত্বিক বিচান্র ॥ 

চর্যাপদের পরই ভাষাগত পরিণতির সার্থকরূপ শ্রীক্ণকীর্তনে দেখিতে 

পাওয়া যায়। এই কাব্যগ্রস্থথানিই আদি-মধাযুগের বাংলার একমাত্র নিদর্শন | 

চতুর্ঘশ-পঞ্চদশ শতকের বাংলা ভাষার খাঁটিরপ ইহাতে রক্ষিত আছে। নব- 
জাত বাংল! ভাষ৷ বড়, চত্তীদাসের মত শক্তিশালী কবির হাতে গড়িয়া অপূর্ব 

প্ীমপ্তিত হইয়াছে | বাংল! ভাষায় বিশিষ্ট বাগতজি এবং রচনাশৈলী 

খ্ীকষ্ণকীর্তনে আপন স্কাবে ভাস্বর । চর্যাপদের রুনাকাল হইতে শ্ীকৃফ- 
কীর্তন পর্যন্ত প্রায় ঘুইখশত বৎনরের ব্যঘধানে বাংলা লাহিত্যের আর কোন 
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ঝান্ধ অগ্ঘাপি আবিষ্্ভ হয় মাই। মনে হয়, তুক্কাঁ আভিন্নানের ফলে 

মঠ, মন্দির এবং অন্থান্তস্থানে রক্ষিত প্রাচীন পু'ধির পাতুঙ্সিপি ধ্বংশ 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। একুষ্ণকীর্তনে কতিপয় আরবী ও ফারসী শব্ধের ব্যবহার 
গাওয়া যায়। বইথানি পঞ্চদশ শতকের পরে লিখিত হইলে আরও বেশী 

পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিত। প্রীকৃষ্ণকীতনে তণ্ুব 

শবধের প্রয়োগ বেশী। অন্-আধ ভাষা হইতে আগত কতকগুলি শবও 

পাওয়া যায়। 

আ.রবী-কারলী শব্দ__মভুরিআ, মজ্বাঁ, কামান, খরমৃজা, পসারা, বাকী। 

ড্রাবিড় ভাষা-গোঁটীর শব-_অগুক, অনল, কাল, চন্দন, চুডা) পণ, নীর, 
মযুর ; মাল (-মাল্য), মুক্তা, বলয়া, তণ্ডী, পিক, মীন ইত্যাদি। 

কোল গোষ্ঠীর শব্ব-_কদলী, তাল, ডমরু ইত্যাদি । 

দেশী গব্দ- ছোলঙ্গ, টলে, টাভা, টেটন, টেশ্টন, 'ঠেটা, পোটলী, হোচাল, 
ডাকর, ডাল, ডালা, ডুবিক্মা, ডুমাঅ), টলবল, ঢেউ, ডৌহাকু (তুলনীয় ডআ, 
টীকাসর্বশ্ব) ইত্যা্দি। 

নিন্নলিখিত ভাষতন্বগ্নত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয় 
১। শবের অন্ত্য অকাবের উচ্চাবণ স্পষ্ট । 

২। মহাগ্রাণ এবং আগ্নাপিক ধ্বনিব অজন্প প্রয়োগ | যেমন-_-আদ্দি, তোদ্ধা, 
কাহ্াঞ্ি) কথাহো। আপণেঞ্ি১ এখোহি, কভোহি, কথাহে।, গঢ।য়িবৌ ইত্যারদি। 

৩। আদি অঙ্গবে শ্বাসাঘ[তের দকণ “অ-কার” “আ-কাবে* (অ৯আ) পরিণত 

হইয়াছে । যেমন-__আতিশয, আভিসাব, আনল, আস্মখ, আভাগী, আমুত, আঝর, 
আধিক ইত্যা্দি। 

৪। চযায অনা্ঠ শ্বামাঘাতেব দৃষ্টান্ত কখনও কখনও পাওয়া গেলেও শ্রীরুষ- 
কীর্তনে শববের আদি অঙ্গরে শ্বাসাঘাত পভাব রীতি গ্রায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

যেমন- আন্ধাবী€ অন্ধকার; আইহন€অভিমন্থ্য ১). আথাত্তর€অবস্থাস্তর ; 
আয়র€অপব; আমান€অমান্য ইত্যাদি । 

৫| ই-কার উ-কারে পবিপত (ই৯উ)। যেমন- দুপ্তণ- দ্বিগুণ, ছুচারিণী - 
ঘিচারিণী ইত্যাদি.। 

৬। উচ্চারণে ই-কার এবং ঈ-কারের পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই। 
ই১*ঈস-মেষনস্ভীন, চুরী, কুমতী, জন্ততী, জসম্মতী ইত্যাদি । 
ঈ১ইস্যেমন নিতল (»শীতল);) সিত৷ (.বীতা)। সিশের (ক্নীর্ষের) 

ইন্যাদি। 
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৭। ক্ষ৯খ অথবা ছ- যেমন, থেমা ক্ষমা) খঅংক্ষয় ; ঝুর্র€ক্ষরতি 
ছুই €ক্ৃভিত। 

ধ্বনি পরিবর্তনের নি্গলিখিত সূত্রগুলিও লক্ষণীয় 

(ক) বিপ্রকর্ষ ব৷ স্বরভক্তি ঃ পরসন - প্রসন্ন; সিনান -আ্ান ? পরতয় প্রত্যয় 
বারিষা -বধা ; বেআকুল স্বব্যাকুল; গেআন -জ্ঞান; পদুমা » পদ্মা; পরতে. 
গ্রত্যক্ষ; আশোআশ - আশ্বাস; আচরিজ - আশ্চষ ইত্যাদি । 

(খ) বর্ণবিপনয় ঃ দহ€হদ; পহ্বাইল-পঢ়াইলো; আহ্বো-আর+হো!। 
গিহীক লগৃহীক ইত্যাদি । 
' (গ) যুক্ত ব্যঞ্নধ্বনির একটির লোপ এবং পূর্ববর্তী স্বরের দীবিকরণ £ শাতী€ 
নপ্তুক) আহুঠ€ অর্ধ-তৃতীর ; চউথ€চতুর্থ। জীহের€ জিহ্বার ; পালস্কি€ পর্ঙ্গিকা ; 
আঠ€অষ্ট ; মাঝ€ মধ্য ; ঘাটোআল-€ঘট্টপাল ইত্যাদি । 

(ঘ) স্বতোমূর্ধন্তীভবন £ কান্ডারী €কর্ণধারিকা ) ডাহিন €দক্ষিণ ইত্যাদি । 
($) সাদৃশ্ঠ £ জরম€জন্ম (করম শবের সাদৃশ্টে)। 
(চ) মিশ্রণ £ খরল-খর+গরল। গভীণ- গহন+গভীর | 

৮| যৌডশমাত্রা বিশিষ্ট পাদাকুলক বা চতুষ্পদী হইতে চৌদ্দ অক্গরুক্ত পয়ার 
ছন্দের উৎপত্তি। 

বচন 

গ্রাকতে এবং বাংলায় দ্বিবচনের প্রয়োগ ন। থাকিলেও শ্রীঞ্ষ্জচকীতনে সংস্বৃতের 

দ্বিবচনের অন্রূপ পতী, মুনী, গুরু প্রভৃতি শব্ধ পাওয়া যায়। 

ই-কার এবং উ-ক্কারের দীর্ঘ উচ্চারণ প্রবণতা শ্ররুষ্ণকীত'নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে গণ, সব, জন, এবং ষঠী বিভক্তিজাত -রা, -এরা যোগ করিয়া 

বহবচনের পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন-_দেবগণ, গোপীজন, তরুগণ, সখীসবে, 
আঙ্গারা, তোন্ষার! ইত্যাদি । অগ্রাণিবাচক শবের সঙ্গেও “গণ” শব যোগ করিয়। 

বহুবচন করা হয়। যেমন--আভরণগণ) দুখগণ, প্রণামগণ, বাগ্গণ ইত্যাদি 

লিজ 

সত্রীলিঙ্গ শব্খের বিশেষণ স্ত্রী প্রত্যয়ের প্রয়োগ | যেমন- উত্তরলী হয়িলী রাহী; 
অনাথী নারীক? বেআকুলী গোআলিনী ইত্যাদি। 

কারক-বিভক্তি 

কর্তৃকারকে শুন্য বিভক্তি । যেমন-_ভ্রমর না পাএরসে ; চলি গেলি রাধিকা হরিষে। 
কর্তৃকারকে-এ, এ€এন বিভক্তি । যেমন--মাঅক বুয়িল আইহনে ; গাইল 

চণ্ীদাসে; কংশে পৃতনাক নিয়োজিল। 
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কর্মকারকে শ্্ত বিভি। যেমন-__ধল কাল ছুই কেশ দিল নারারণে; চতর্দিশ 
চাক কক দেখিক্টঠে না পা | 

কর্মকারকে -এ বিভক্তি । যেমন-_আশেষ প্রকার করি তোষিল আইহনে । 

আবসি দেখিল কেছো শ্রীমধুন্দনে। 

গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে -ক€ঞতঃ বিভক্তি-_লক্মীক বুলিল দেবগণে। রাধাক 

বুলিল নিঠুর রাণী? গিহীক সত্বর করে? যমূনাক আইলো; বচনেক দেহ 

গৌণকর্ধ ও সম্প্রদানে-কে€কৃতঃ বিভক্তি । যেমন--কংসকে বুলিলে কন্তা। 

কাঙ্কাঞ্চিকে বোল সে আপনে , এহা তত্ব জাণী কর ঘরকে গমন। 

গৌণকর্ ও সম্প্রদ্ধানে -রে €কব+এ (স্মী) বিভক্তি। যেমন_দৈবকীর 
প্রসব কংশেরে জাণায়িল। 

শ্ররু্চকীর্তনে কর্দপদের বিতক্তিগুলি সংস্কৃতের মত জীবস্ত। 

করণ কারকে -এ-এ€্এন বিভক্তি £ স্ত্তীএ* তুধিল ভরি জলের ভিতরে; 

মিছাই মাথাএ' পাডএ সান , নিজ মাসে" জগতের বৈরী। 

করণ কারকে -ত€ অস্তঃ বিভক্তি £ ভাথত ধরিআা মোর দগধ পরাণে। 

অপাদান কারকে -ত,-তে বিভক্তি : আজি হৈতে বাধিকাত নিবারিলে1 মণে। 

মাঅ বাপত৩' বড গুরুজন নাহী; জলতে' উঠিলী বাহী। 

সন্ধে -র€কর,এর€কের বিশক্তি ঃ তিরীর যৌবন রাততির় সপন; কান্থাপ্ি'র 

সম্ভোগ কারণে, সাগরের ঘরে ; জালিসের পরসাধে। 

সম্বন্ধে -কের বিভক্তি £ নদীকের , লক্ষকেব উত্যার্দি। 

সম্বন্ধে বিভক্তি £ কাজক লাগি , যমুনাক তীরে , জরম কতরে ইত্যাদি। 

সনবন্ধেত€অন্তঃ বিভক্তি : ( লজ্জাথক বা নিমিন্তার্থক “ল যা” শের সঙ্গে) 

নেহাত? লাগী , বাঘত' হএ লাব্গ। 

অধিকরণে শূন্য বিভক্তি £ তবে ভৈল ভাট জাইতে রাধিকায় মতী। 

অধিকরণে -এ-ত,তে বিভক্তি £ হাটে , বাটে , ঘরে ; দেজাত। হি) 
বাটত কজিা দান: স্সিক়ে সিদু ইত্াি। 

অনুসর্গ 

তির্যক কারকের অর্থে নিয়লিখিত অন্ুসগগুলির ব্যবহার পাওয়া যায়। বেমন__ 

(ক) অন্তর-_ম্থরতি আস্তরে ; তোম্মার আস্তরে' গেলে? রাধিকার থানে। 

(খ) কারণ-_কংশের কারণে হএ সির বিনাশে। 

(গ) ঠাই€স্থামিক__কেন্ছে হেন মিছা! কথা কহে মোর ঠাই। 

(ঘ) দিশা--কমণ উপায় করে] জাও কোণ দিশে। 

($) দিয়া€ এদা- বৃন্দাবন দিআ মথুরাক কৈল গতী। 

ক. বী-€ 



৫ 
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(জ) 
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(ত) 

আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীরুষচকীর্ডন 

পাএ€পাদ-_বড়ায়ির পাএ। বুইল তা' সন্ধার পাএ। 
পাণেপণ-মোর পাণে চাহে যত লোক জাএ হাটে। 

পাশে€ পার্খব_-মোকে নেহ কাহ্ছাঞ্জির পাশে। 

গ্রতি--একবার আঙ্ধা গ্রতি দয়া ধর মনে । 
বিনা€* বিধুন_বিণী দানে না এডিব আজি তোক্ষ। কান্ধ। 
ভীত€ ভিত্তি_চারী ভিত চাহি রাধ! বুইল বচনে। 
লইয়া »লহ্__যমুনারতীরে গোপীজন লা রঙ্গে। 
লাগিয়া€ */লগ- নেহত লাগিআ শত পঞ্চান উপেখী। 
সঙ্গ--তভে! তোর সঙ্গ রাধা নাহ” ছাডে কাহ্ছ। 

সনে€ সন্ন-_আঙ্ষা সনে হেন তেজ পরিহাস । 

সমেঞ্সম--তবে চৈবে তার সমে মোর দরশনে | 

সর্বনাস 

উত্তম পুরুষ 

একবচণ খহুবচন 

কর্তা আকঙ্গা, আদ্ি, আদ্ছে, মো, মেখ, 

কর্ম_ 

মো'ই, মৌএ, মৌঞ, মোঞ্চি মোঞ্চে । আন্বাব। | 

আঙ্গা । ১ 

গৌণকর্ণ_- আন্বাক, আন্ষাকে, আঙ্গাবে, মোক, 

করণ” আন্ে। আঙ্গ। 

অপাদান-- আঙ্গাক, আঙ্বাত, আঙ্বাতে। 

ন্বদ্ব_ আঙ্গধাব, মোব, মোহছোর, মোক । 

অধিকরণ_ আদ্ধাত, আন্ষাতে, মোতে। 

মোকে, মোরে । 

১৫১৮৫ ৮ ১৮ 

সং অন্মাভিঃঅম্হাহি (গ্রা)৯অম্হহি (অপ)৯অমৃহে (প্রা বা)৯আন্ষে, আঙ্দি 

অথবা, বৈদিক অন্বে ”অমূহে (প্রা)৯অমূহে (প্রা বা)৯আদ্দি, আদ্দে। 
সং* ময়েন (-ময়া)৯মএ (অপ)৯মই' (প্রা বা)১৯মুঞ্চি, মোঞ্ডি। 

সং যম৯মঞ্জো (অপ)৯মো (প্রা বা)। প্রাতিপদিক “মো” এর সঙ্গে বিভক্তি 

যোগ করিয়। তির্ষক কারকের পদ গঠিত হ্ইয়াছিল। যেমন--মোক, মোকে। 
যোর, মোরে ইত্যাদি । 

সং* মত্যম্ (»মহম)১৯মোহ। মোহ শবের সঙ্গে ্ ঠীর-“র” বিভক্তি যুক্ত হইয়া 
মোহোর হইয়াছে। ্ 



শ্রীকফকীতনের ভাষাতাত্বিক বিচার ৫৪ 

মং অস্মাকম্৯অম্হাকং (প্রা)৯আম্বা। আদ্বা শবের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া 
তির্ক কারকের পদ নিষ্পন্ন হইয়াছিল,। যেমন-_আঙ্ষাক, আন্ষার, আক্ষারা, 
আক্ধারে, আক্ষাতে ইত্যাদি । 

মধ্যম পুরুষ 

একবচন বহুবচন 

কর্তী- তুষ্ধি, তো্ষে, তো, তো,তোএ তোদ্ধারা। 
তোঞ্ে, তোঞ্ছি, তুঞ্চি। 

কর্ম তোমা। ১৫ 

গৌণকর্ম_ তোদ্ধাক, তোদ্ষ।কে, তোহাক, ১ 
তো'ক, তোবে। 

অপাদদান_ তোন্জাতে। ১ 

সম্বন্ধ তোম্ধ', তোঙ্ধার, তোম্ষাক, 

তোর, তোহোর । ১ 

অধিকরণ_ তোদ্ধাতে, তোত, তোতে। ৮ 

সং *তুম্াতিঃ ( -যুগ্ধাভিঃ)তুম্ঠাহি ( প্রা)৯তুম্হহি (অপ) ৯তুস্তে (গ্রা বা)» 
তুদ্ষে, তুদ্ধি ) অথবা * তুম্মে (-যক্সোতুমূহে (প্রা)৯তুমূতে (গ্রা বা) তুঙ্গে, 
তুদ্ষি । সং* ত্য়েন (ত্বয়া)৯তএ, তৃএ (প্রা)৯তই (প্রা বা)১তৃঞ্চি, তোগ্রি 

তোএ, তৌএ। 

সং তব৯তো। (প্রা) তো (প্রা বা)৯তো (ম বা)। 

গ্রাতিপদিক “তো” এর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া তিষক কারকের পদ নিক্পন্ন 
হইয়াছে। যেমন-_-তোক, তোকে, তোর, তোরে, তোতে ইত্যাদি। 

মং * তুম্মাকম্ (- যুম্মাকম্)সতুম্হাকং (গ্রা1)৯তুম্হং (অপ)৯তোম্হ। (প্রা বা)৯ 
তোম্কা) তোমা, তোহ]। 

প্রাতিপর্দিক “তোদ্ষা” এর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া তিষক কারকের পদ গঠিত 
হইয়াছে। যেমন-_তোদ্ধাক, তোদ্ধারে, তোক্ষাতে ইত্যাদি। সং তৃভ/ম্৯তুবভং 
(প্রা)১৯তোহ। “তোহ” শবের বিভক্তি যুক্ত হইযা তোহোর, তোহাক ইত্যাদি 

পদ হইয়াছে। 



নিদেশিক সব্ঘনাম 

প্রথম পুরুষ 

একবচন বনুবচন 

কর্তা সে, তা, তাহা, তিনি (সন্তমার্থে)। সেগুলা, সেগুলি? 
গৌণরর্ব_- ক্তাক, তাকে, তাহাক। ১৫ 
করণ তেএ | টা 
সম্বন্ধ তাহার, তাহারে, তার, তারে । ১ 

অধিকরণ- তাএ, ভাত, তাতে, তাহাত। ৮ 

নং সঃ, সকঃ৯সো, মে (গ্1)৯স্থু, সউ (অপ)৯সে। 

মং* তাস (- তশ্য)সফ্কাহ (প্রা)৯ তাহ (অপ)১ত।, ভাহা। 

প্রাতিপর্দিক “ত।”, “তাহ” এব সহিত বিভক্তি যুক্ত হ্ইষা তির্ধক কারকের পদ 
গঠিত হইয়াছে । যথাঁ_তাক, তাকে, তাব, তাতে, তাও, তাহার, তাহাকে 
ইত্যাদি । | 

সং তেযাম৯তেণহং, তিণহং,৯তিনি | 

; স্্তান্ত সর্বনাম শব £ [ নিকট-নির্দশিক, দৃর-নির্দেশক, সন্বন্ব-নির্দেশক, অনির্দিষ্ট ও 

প্রশ্নবোধক ] তহি, তি ংতহি (অপ)€ তহিং (গ্রা1)€ *তভিম (» তত্র); এহি€ এহি 
(প্রা) এভিঃ। ী 

এহা€ এত ) ই€ইঅ (অপ)€ইদং (প্রা) ইননম্। 
এ€এঅ (জপট*€ এদং (প্রা) এতৎ | 

এনা€এন (অপ)€এাহং (প্রা) এযাম্। 
ওহা€ ওহ (অপ)€*অবন্য। 

জে(জু, জি (অপ)€ জো, জএ (প্রা)€যঃ, যকঃ। 

জাঙাঞঞ্জোহ (অপ) €* যাস(_যন্য)। 

জে€জে €জেণ (অপ)€ জেণং (প্রা)€যেন। 
কে€কে, কো (গা বা)কে, কএ (অপ) «কে (প্রা) কঃ কি€কিং (অপ 

প্রা)তকিম। “কি” শব্বের সঙ্গে “কে” বিভক্তি যুক্ত হইয়া! কি, কে শব গঠিত 
হইম্বাছে; কা€কাহ (প্রা, অপ)€*কাস - কন্য। 

প্রাতিপর্দিক “কা” এর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়! তির্ধক কারকের প্র কার, কারে, 
কাএ ইত্যাদি হইয়াছে। “কিণ” শষের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া কিসক, 
কিসের, কিসে ইত্যাদি পদ হইয়াছে। 



শ্রীকষকীর্তনের ভাষাতাত্বিক বিচার ঙ১ 

কেহ, কেহো€কেহ (অপ)€ঞ্কয়্য [বৈদিক ]| কমন, কোন€কবণ (অপ) 
-৫ক্কমনঃ | কিছ, কিছু কিচ্ছ (অপ)€ কিঞ্চ। 

সর্বনাজজাত বিশেষণ ও ত্রিয়া-বিশ্ষেণ 
জেব, জিম€জেম, জিম (অপ)€*যেমস্ত। কেহেন, কেন্ছ€কইসণ (প্রা ৰা) 

€কাদৃর | যেহেণ, যেহ€*্যাদৃষ্ 7; তেহ€*তাদৃষ 

এত€ এওঅ (অপ)€এতৎ+4তক। 

জত€ জওঅ (অপ)€যৎ+ তক । 

এথা€ এখ (অপ)€*এত্র (শ অত্র)। 

কোথা€কুখ (অপ)€*কুত্র। 

জরবে€জব্ব (অপ)€যদ্বৎং। তবে€ তবব (অপ) তথ্বৎ। 

তথা€ তথ (অপ)€ তত্র; জখন €জকৃখণ€যৎ+ক্ষণ। 

কখন€*কৎ। ক্ধণ; এখন এততৎশা-ক্ষণ। 

কথা€*কত্র; ইথে€ইথ (অপ) €*ইত্র। 
সর্বনাম শব্দে নিশ্চয়ার্থক 'হো', “হো” প্রত্যয়ের গ্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন, 

কভোহ1-» কভৃ+ঠো! - তভোহো -তবু+হে17 কথাহো; কোনহো।; একোহি 
ইত্যাদি। 

ক্রিয়াপদ চ177166 ৪ 

মৌলিক বর্তমান কাল (নির্দেশক) 
একবচন ও বহুৃবচনে ক্রিয়ার রূপ এক। 

প্রথম পুরুষ £ (ক) সংতি€-ই৮এ ; খাএখাদতি ; দেহ€দেয়তি ? চরে€ 
চরতি; কহিএ€কথয়তি। 

(খ) বিভক্তি রহিত-__কর€করই€করোতি; গুণ€গণয়তি। 
(গ) সং-য়+তি (ভাবকর্মবাচ্য)৯-অএ-ইএ। থাকিএ, করাএ, খণ্ড, শুধীএ। 
(ধ) সংঅস্তি-অস্ত,-এন্ত,স্তিতি। করস্তি) কহস্তি, খোজস্তি, বোলেত্ত | 
মধ্যম পুরুষ: (ক) সং-সি১সি; যেমন-দেসি, খোজসি, জাণনি 

'বান্ধসি, বোলসী । 

(খ) সংত১-অ-চল, বোল। (গ) সংথ€হ-_জাণহ, জুড়িক, ধরিহ, দেখিহ। 

উত্তম পুরুষ : (ক) স-ত১ই, ঈ :__আদ্ছে করি€অন্মাভিঃ কতম)) দেখী, 
তুলী। (ধ) সংমঃ ও: হও, করও, পইসও, পাও, বাজা$। 



৬২ আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্ীরষাকীর্তন 

বর্তমান কাল (অহ্জ্ঞাভাবে) 

প্রথম পুরুষ £-_সং-তু€উ-উ £_-করোতু ১ করউ ? * যায়তু (স্গম্যতাম্) 
৯জাইউ ; নেউ, পালাউ, দেউ€* দয়তু (সদদাতু)। 

মধ্যম পুরুব £--(ক) শৃন্ত বিভক্তি : পুছ€পৃচ্ছ। বহ্, তুষ্। 
(খ) সং-১- হ£-_জাহ€যাথ) করহ €*করথ। 

ভবিষ্যৎ কাল (অনুজ্ঞাভাবে) 

শ্রীককীর্তনে অতীতকালের “লি” বিভক্তি অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্বুৎকালেও দুষ্ট হয়। 
যেমন- দিহলি্দিও; চলিহলি -চলিও) করিহলি - করিও | 

কৃদস্ত জতীত কাল 

-ল,ইল বিভক্তি যোগে বাংলাষ অতীতকালের পদ গঠিত হয়। যেমন-_ 
চিরিল, গুণিল, করিল, জানিল, নোআইল ইত্যাদি। 

্রীকৃষ্ণকীর্তনে অকর্মক ক্রিযাপদের কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অতীত কালে স্ত্রী প্রত্যয় 

যুক্ত হইত। যেমন-_রাধিকা ভৈপী সীতা সতী নারী ; জলত উঠিলী রাহী । 

প্রথম পুরুষে -ল.ইল বিভক্তির সঙ্গে-ই,-এ,আস্ত,-এন্ত,আস্তি প্রভৃতি প্রত্যয় 
যুক্ত হয়। যেমন-_চলিলী, কবিলে, গেলাস্ত, গেলাস্তি, চাহেম্ত, দিলাস্ত, কহিলাস্ত, 
করিলাস্ত, কাটিলাস্ত, ইত্যাদি । -আস্ত,-আস্তি প্রত্যযগ্ুলি সম্বোধনস্চক অর্থে 
ব্যবস্বত হ্য়। 

মধ্যম পুরুষে -ল,ইল বিভক্তির সঙ্গে-আ,-এ, প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-_ 

আইলা, খাইলে ইত্যাদি । 

উত্তম পুরুষে -&,-আহো প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-- আনিলে1, আয়িলাহো, 

চিন্তিলে।। 

-ইল অন্তক বিশেষণপদ--“আরতিল কাক তাক ভখিতে না পারে”। 

“খিঞ্িল মাণিকে হিবামণী |” “আখায়িল ঘাঅত।” 

কদন্ত ভবিষ্যৎ কাল 

বাংলায়-ইব€-তবা প্রত্যঘ যোগে ভবিষাৎকালের পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন-- 
জাণিব ) জাইব; নিন্নাইব ইত্যাদি । শ্রীরুষ্ককীর্নে প্রথম পুরুষে-এ-এ' বিভক্তি, এবং 
উত্তম পুরুষে-& বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন-_প্রথম পুরুষ :__জাইবে, থুইবে ইত্যাদি ॥ 

উত্তম পুরুষ £__করিবৌ, চিদ্লিবৌ, তেআগিবৌ, দিবৌ ইত্যাদি । 



শ্রীষ্ণকীর্তনের ভাষাতাবিক বিচার ৬৩ 

নিত্যবৃত্ত কাল 
সংস্কৃত শত্রস্ত পদ হইতে নিত্যবৃত্ত কালের পদ গঠিত হইয়াছে । যেমন- মো যবে 

জাণিতৌ। হেন করিবে তোল, তবে নাদিতৌ এ বাটে। শ্রীকুষককীর্তনে অতীতের 
অর্থেও নিত্যবৃতকালের প্রয়োগ রহিয়াছে। যেমন--“পূর্ণ ঘট পাতী বডায়ি 
চাহিত মলে” ৷ এইকপ প্রয়োগ উত্তর-পূর্ববঙ্গের উপভাষায় দৃষ্ট হয় । 

ক্রিয়ায় স্বাঁথিক প্রত্যয় 
ক্রিয়াপদে স্বাধিক-“ক”,-“র*,-“হ1৮১-'হো” প্রভৃতি প্রত্যয়ের ব্যবহার শ্রীকফ- 

কীত্ঠনে পাওয়। যায়। -“ক” প্রত্যয়_-জীউক, আছুক, করিবেক, দিলেক, করিলেক। 
-“র” প্রত্যয় -_আছের - আছে, শোভের - শোভে ; বাজের * বাজে; গেলির - 

গেল; দিআর -দাও) দিবৌোর -দ্িব; চিস্তর » চিন্তিল। 
-হা।ঠে) হো-প্রত্যয়-_-গেলাভা, আইলাহা, এডিলেহে, আইলাহে।। 

স্বাধিক-“র” প্রত্যয়ের প্রয়োগ দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপভাষায় পাওয়া যায়। 

যৌগিক কাল 
-ইয়া.ইতে অসমাপিকার সহিত “আছ” ধাতুর যোগে গঠিত যৌগ্সিককালের 

ক্রিয়াপদ শ্রীরুষ্ণকীর্তনে পাওয়া যাষ। যেমন__পহিলছে» রহিল+আছে; 
ছুটিলছে - ফুটগ+আছে, আশিছিঙলল-আসিম়াছিল ; চিন্তিতে আছে ইত্যাদি। 

কর্মভাব বাচ্য (7১888150 0168 ) 

কর্মভাব বাচ্যে প্রযুক্ত অনরঙ্ঞার পন শ্রীকুষ্ককীততনে লক্ষণীয ; যেমন, _লডিউ, জাইউ 
দেউ, ফরউ ইত্যাদি । যেমন-_সখিসবে বুইল রাধা লডিউ সিনানে ? মেদনী বিদার 
দেউ পসিত্ৰা লুকা$; বাশী চোরায়িতে করিউ যতনে । 

যৌগিক ভাবকর্মবাচ্যের (10711708610 78891/6) প্রয়োগ চযাগীতির সময় 

হইতেই দেখা যায়। যেমন, চযায-_-“ভণ কইন্সে সহজ বোলবা জায়।” (€উচ্যতে) 

রীষ্কবীর্তনে--“ললাট লিখিত খণ্ডন ন জাঞা। ( €যায়তাম্)। উত্তর-পূর্ববঙ্গের 
উপভাষায় এই ধরণের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । যথা-_ইহা স'অন (-সহন) যায় না। 

ণিজন্ত ক্রিয়। 

বাংলায় “-পয়” বিকরণযুক্ত ণিজস্ত ক্রিয়ার গ্রয়োগ আছে। শ্রীডুষ্ককীর্তনে পাই 
পাতিয়ায়€গ্রত্যাপয়তি ; বোলায়, করাএ€কারয়তি ইত্যাদি। 

যৌগিক ক্রিয়া 
একাধিক পদের দ্বার! একটি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করার রীতি চর্ধাগীতির সময় 

হইতেই বাংলায় চলিয়া আসিতেছে। যেমন চর্ধায়__চউযট্ঠ কোঠা গুণিয়া লেহ'। 



৬৪ আদি-যধ্যযুগের বাংল! ও শ্ীষ্কীর্তন 

শ্রীকফকীর্তনে-_ভালমর্তে চাহি নেহ কাহাঞ্ি বীশী, রাধা চলি জাএ ল চিত্তের 
ইরিষে চলি গেলী রাধিক! হরিষে। 

অস্ত্যর্থক (98)8/816156) ও নাস্ত্যর্থক (628656) ক্রিয়। 

শ্রীকষ্কীর্তনে “আছ” ধাতুর পূর্ণরূপ পাওয়া যায়। আবাব আদিস্বর লুপ্ত হওয়ার 
ফলে “ছ” ধাতুর বূপও দৃষ্ট হয়। যেমন__ 

প্রথম পুরুষ-_আছে, আছএ, আছেন্ত, আছিলাহা, ছিল। 
মধ্যম পুরুষ-_আছ্হ, আছিলা, ছিল! । 
উত্তম পুরুষ--আছি, আছে৷, আছিলাহো, আছিলো, আছিলেখ। 
অনুজ্ঞা-_ আঞুক, ছুক। অসমাপিকা--ছিতে। 

অস্ত্যর্থক “বৃং” ধাতুর প্রয়োগও চিৎ পাওযা যায়। যথা-_বাটে হাটে ঘাটে 
কাহ্ুঞ্িব দান বটে। বটে€বট্ুই (প্র।)€ বর্ততে। 

শ্রীষ্ণকীর্তনে কয়েকটি নাস্ত্যর্থক ক্রিযাব গ্রযোগও দেয়! যায় । যেমন-_নাসিতো 
ম্না+আসিতো) নাসিবো- ন|+আসিবৌ নাবে1-ন”+ পাব+ও) নাবিবৌ 
শন+পারিবৌ ) নান্দে- নাহি+দেয় ) নাইল- ন+আপিল , নাটে-ন+আটে 
ইত্যাদি। 

অসমাপিকা ক্রিয়] (০0-170166 ছ৪7)) 

ীকষ্তকীর্তনে-ই,ইয়া,-ইলে, ইতে অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়াব প্রয়োগ যথেষ্ট মিলে। 
-ই অন্তক অসমাপিকা :__- জাণী সজানিয়া, জালী-জালিয়া , উডীন উডিয়া , 
পাতী -পাতিযা ইত্যাদি। ইয়া, অন্তক অসমাপিকা £_গান্থিআ -গাথিয়! , এইবপ 
গুঁণিক্জা ; খুচার্জা ; চিআইআ , আলোচিআ! ইত্যাদি । 

-ইগে অন্তক অসমাপ্িকা £-_চিক্িলে'-চিনিলে।  এইব্প ছাডাইলে, 
চোরায়িলে জাণিলে ইত্যাদি । -ইতে-অস্তক অসমাপিকা £-_গাইত্তে, গুণির্তে, 
জাইত্ডে, চডিতে জিআইঙে ইত্যাদি। -ইতে অন্তক অসমাপিকাব দ্বিত্ব প্রয়োগও দৃষ্ 
হয়। যেষন-_চাহির্তে চাহির্তে পাইল আচম্বিত বুন্দাবনে বনমালী , চিস্তিতে 

চিন্তিতে মোব ফুট জায়িবে বুক। 
নামধাতু 

শ্ীরষ্ণকীর্তনে নাষধাতৃব পদও যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেমন-_কিসকে বাখানে 
(€ব্যাখ্যান) কানন মোব দুঈ তনে। পাছে জণি লোক উপহাসে। (€উপহাস)। 
ছেন মনে পড়িহাসে। (€প্রতিভাস) বাশী নিশ্সিল আদ্দ গোকুল সমাজ্জে। 
এবে তাক উপেখহ (€ উপেক্ষা) কেন্কে। 

ভগ্রাংশিক ও পুরণবাচক শব 
আহঠ€অন্ধউখ (অর্ধমাগধী)€ অর্ধচতুর্থ। চউথ€চউথ (প্রা)€চতুর্ধ। ছুঅজ 

€হুইজজ (প্রা)৫* ছিত্য। তিঅজতিঅজ্জ (প্রা)€* বিত্য। দশমি€ 

দশমিক] ইত্যাদি। 



ক. কী. 

উজীন্ু-ওক্ীভডনন 

[অথ জন্মখণ্ড] 

পৃ ৩১]. বস শঙ্ক ॥ ৬৪ 

সভাপতি আর সব সভাসদ জন । 

আলপমতীএ তোঙ্ষাতে শরণ ॥ ৭ ॥ 

নর বড়ু দিন তারি ॥ ৮॥ 

পৃথুভাবব্যথাং পূর্থী কথযামাস নির্বান্। 
৬" সবভসং দেবাঃ কংসধ্বধস মনো দপুঃ ॥ 

কেড়াবাগঃ ॥ যতি? ॥ দণ্ডকঃ ॥ 

সব দের্বে মেলি সভ। পাতিল আকাশে । 

কংসের কারণে হএ স্ষ্টিব বিনাশে ॥ ১ ॥ 

ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ। 

সমন্ষেই চিত্তিম। বুযিল ব্রহ্মাব ঠাএ ॥ ২ 

ব্র্গা সব দেব ল্জা গেলান্তি সাগরে । 

স্ততীএ' তুষিল হরি জলের ভিতরে ॥ ৩ ॥ 
তোন্দে নানা রর্পে কইলে' আস্মবেব খএ। 

তোন্ষার লীলাঞএ কংসের বধ হএ॥ ৪ ॥ 

হেন শুণী ঈসত হাসিআ৷ ততিখণে । 

ধল.কাল ছুই কেশ দিল নারায়ণে ॥ ৫ ॥ 

_ ৯ প্রথম ছুইখানি পাতা না পাওযাঁষ গোড়াব দিকে 
থানিকটার অভাব রহিয়া গেল। 



ড৬ঙ আর্দি-মধ্যযুগের বাংল! ও প্রীকুষ্ণকীর্তন 

এহি ছুই কেশ হৈবে বন্থুলের ঘরে। 

হলী বনমালী নাম দৈবকী 'উদরে ॥ ৬। 
তাহার হাথে হৈবে কংশাস্থরের বিনাশে | 
হেন বর পাআ। সব দেব গেল! বাসে ॥ ৭॥ 

সঙ্গম উপেখিআ রহিল দেবাগণ । 

গাইল বু চণীদাস বাসলীগণ ॥ ৮॥ 

বরাড়ীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 

আয়িল। দেবের স্ুমতি শুণী । 

কংসের আগক নারদ মুনী ॥ 

পাকিল দাটী মাথার কেশ। 

বামন শবীর মাকড় বেশ ॥ ১ ॥ 

নাচএ নারদ ভেকের গতী । 

বিকৃত বৃঙ।২]দন উমত মতী ॥ প্র ॥ 

খণে খণে হাসে বিণি কারণে । 

খণে হএ খোড় খোণেকে কানে ॥ 

নানা পরকার করে অঙগভঙ্গ । 

তাক দেকি সব লোকের রঙ্গ ॥ ২ ॥ 

লাম্ষ দির খণে আকাশ ধরে । 

খণেক্কে ভূমিত রহে চিতরে ॥ 
উঠিআ৷ সব বোলে আনচান । 

মিছ।ই মাথাএ পাড়এ সান ॥ ৩ ॥ 

মেলে ঘন ঘন জীহের আগ । 

রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ ॥ 

দেখিআ.কংসেত উপজিল হাস । 

বাসলী বন্দী গাইল চণ্ভীদাস ॥ ৪ ॥ ৩॥ 



জন্মখণ্ড ৬৭ 

বরাড়ীরাগঃ ॥ একতালী ॥ 

কোণ স্ুখে' কংশ তোর মুখে উঠে হাস । 

নাহি' জাণ এবে তো আপণার নাশ ॥ 
যে হৈবেক দৈবকীর গর্ত অষ্টম । 
অতি মহাবল সেসি তোম্ষার যম ॥ ১ ॥ 

কহিলে মে ই সকল তোঙ্গার ঠাএ। 
এব মনে গুণী কর জীবন উপাএ ॥ প্র ॥ 

হেন সব শুণী কংস হৈল সচকীত । 

সব মন্ত্রি পাত্র ল। চিন্তিল১ হীত ॥ 

এবে হতে দৈবকীর যত গর্ত হএ। 

মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ ॥ ২ ॥ 

আসিআা নারদ তর্বে সত্বরে আপণে । 

সকল কহিল তত্ব বস্থদেব থানে । 

এর্বে দৈবকীঞর' যত গর্ত ধরিব। 
প'প হুঠঠ কংসে তাক সবই মারিব ॥ ৩। 

আষ্টম গর্ত হৈব দেব নারায়ণে | 

সেই উপদেশ দিব তোল্ধাক তখণে ॥ 

সেই উপদেশে' হয়িব সকল রক্ষণে । 

গাইল বড় চণ্ীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ 
(কেও হিতে 

[৪1১] কহুগুজ্জরীরাগঃ ॥ বূপকঃ ॥ 

নার.দর মুখে শুণী কংস মহাবীর | 

একে 'একে মাইল ছয় গর্ত দৈবকীর ॥ ১॥ 

সব দেবগণে মেলি সেহি অবসরে । 

দুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে ॥ ২॥ 
আতা সং পর সস লক সস” পপ আস জা 

১ পুথিতে পচত্তির” | 
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পূর্বে ছয় গর্ভ তার মায়িল কংশাস্ুরে । 
তাক স্ুঅরী দৈবকী কাপে বড় ডরে ॥ ৩॥ 
দৈবকী উদবে গেল যে কেশ ধবল । 

সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল ॥ ৪ ॥ 

মাএর গলপাত ছল করিআ। 

আপণে রহিল! রোহিণীগর্ভ গিআ! ॥ ৫ ॥ 

যে কৃষ্ণ রহির্ভ দৈবকী উদরে । 

সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥ ৬1! 

তাহাক আইম গর্ভ জাণী দৈবকীব। 

আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর ॥ ৭ ॥ 

সুপুরুষ গর্ত ধরল আহ্ুরূপ | 
দিনে দিনে বাটি গেল দৈবকীর রূপ ॥ ৮॥ 
ক্রমে দৈবকীব গর্ত হৈল দশ মাস। 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ীদাস ॥ ৯ ৫ ॥ 

কোড়ারাগঃ ॥ লব্বুশেখবঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ 

বিজয় নাম বেলাতে ভাদব মাসে । 

নিশি আন্ধকাব ঘন বাবি বরিষে ॥ 

হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী । 

শঙ্খ চক্র গদা আব শাবঙ্গ ধবী ॥ ১। 

রোহিণী আষ্টমী তিথি ল। 

জর্ম লভিল কাহচঞ্ি ॥ গরু ॥ 

দেবেব প্রসাদে তর্বে বস্থুল জাণিল। 

নিন্দে আকুল গোকুলেব লোকা৪।২] ভৈল ॥ 
যশোদার কণ্যা সেই খনে উপজিল । 

নিন্দভোলে' যশোদাঞ তাক ন! জাণিল ॥ ২॥ 
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বন্ুল চলিল! তর্বে কাহ্নু করি কোলে । 
কংশের পহরী না জাণিল নিন্দভোলে ॥ 

কাহু দেখি বাটত যমুনা থাহ। দিল । 
পার হআ। বন্থুল নান্দের ঘর গেল ॥ ৩ ॥ 

যশোদার কোলে দিআ! শিশু বনমালী । 

বস্থল আণিল ঘরে যশোদার বালী ॥ 

তার রাএ কংসের পন্ুরী চিআইল। 
দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল ॥ ৪ ॥ 

কংশে কণ্যা মাযিল শিলাপাটে আছাড়িআ । 

কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিজা ॥ 
নান্দোঘরে বাল। বাটে তোন্না বধিবারে |. 

শুনী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ু বধিবারে ॥ ৫ ॥ 

প্রথমত কংশে পৃতনাক নিয়োজিল । 
তনপান ছলে কানু তাক সংহরিল ॥ 

তার পাছে যমল আর্জ্ন পাঠায়িল। 
একই প্রহারে কাহ্নু তাহাক ভাঙগীল ॥ ৬ ॥ 

কেশি আদি আস্ুর পাঠাইল আনম্তরে । 

তা সব মাইল কাহ্নু বিষম সমরে ॥ 

হেনমতে গোকুলে' বাটিল। দামোদর । 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীবর ॥ ৭ ॥ 

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥ 

নীল কুটিল ঘন মৃছ দীর্ঘ কেশ। 
তাত ময়ুরের পুছ দিল স্ুবেশ ॥ 
চন্দনতিলর্কে আতি শোভিত কপালে । 

ছুঈ পাশে লঘ্বু মধ্য উন্নত বিশালে ॥ ১॥ 
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[৫1১] সকল দেবের বোলে হুরি বনমালী । 

আবতার করি করে ধরণীত কেলি ॥ ঞ্রু॥ 

স্থরেখ সুপুট নাস! নয়ন কমল। 
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রহ্যুগল | 
ওষ্ঠ আধর যেস্ু যমজ পৌঁআর | 
কগ্রযুগ শোভে যেহ্ু বরণের জাল ॥ ২॥ 

ভুজযুগ করিকর জানত লুলে। 
করঙ্ষরুবিন্দ মাল নিশ্মিত কমলে ॥ 

মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল | 

ক্ষীণ মধ্য রামরস্ভ। জংঘযুগল ॥ ৩॥ 
মাণিকরচিত চন্দ্রসম নখপাস্তী । 

সজল জলদরুচি জিণি দেহকান্তী ॥ 

বন্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর । 

কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ ॥ 

নান। মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে । 

গীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে ॥ 

নিতি নিতি 'বাছ! রাখে গিআ বৃন্দাবনে | 

গাইল বড়ু চণ্ীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥ 

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ 

কাহ্নাঞ্ি'র সম্ভোগ কারণে । 
লঙ্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥ 
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার। 
ঘির হউ সকল সংসার ॥ আল রাধা ॥ ১॥ 
তেকারণে পছুম! উদরে। 
উপজিল। সাগরের ঘরে ॥ ল। আল রাধা ॥ ঞ্রু॥ 
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তীনভ্বনজনমোহিনী । 
রতিরসকামদোহনী ॥ 

শিরীষকুন্মর্কৌোঅলী । 
অদ্ভূত কনকপপুতলী ॥ ২॥ 
দিনে দিনে বা [৫২] টে তন্ু লীলা । 

পুরিল যেহেন কন্দ্রকল। ॥ 

দৈর্বে কৈল কাহ্নু মনে জাণী। 
নপুংসক আইহনের রাণী ॥ ৩ ॥ 

দেখি রাধার রূপ যৌবনে । 
মাঅক বুয়িল আইহনে ॥ 
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে । 

গাইল বড়ু চণ্ীদাসে ॥ ৪ ॥ 

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতি? ॥ 

আইহনের মাঅ গুণী মনে । আল । 
ঝাট গিজ। পছুমার থানে ॥ ল বড়ায়ি ॥ 

চাহি লৈল বুট়ীঅ মাই। 
তার পিসী রাধার বড়ায়ি | ১ ॥ 

নিয়োজিলী নানা পরকারে । আল । 

হাট বাটে রাধা রাখিবারে ॥ ল বড়ায়ি ॥ 

শেত চামর পম কেশে। 

কপাল ভাঙ্গিল হুঈ পাশে ॥ 

জহি চুনরেখ যেহু দেখি । 
কোটর বাটুল ছুঈ আখি ॥ ২॥ 
মাহ। পুট নাশ! দণ্ডহীনে । 
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥ 
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বিকট দন্ত কপট বাণী। 

ওঠ আধর উঠক জিণী ॥ ৩। 

কাঠী সম বাহুযুগলে। 
নাভিমূলে ছঈ কুচ লুলে । 
কুটিল গমন ঘন কাশে । 
গাইল বড়ু চণ্ীদাসে ॥ ৪ ॥ 

অভিমনুযুজনন্য|হং নিযুক্তা। তব বক্ষণে। 

রাধে সহ মা তেন মুদিতা মথুরাং ব্রজ ॥ ১॥ 

ভাগ্যেন মম রক্ষাষৈ জরতি ত্বং নিযোজিতা। 

তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে ॥ ২॥৯ | 

ইতি জন্মথণ্ং সমাপ্তং। 

অথ বংশীখণ্ডঃ 
পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণও্কঃ ॥ 

অনঙ্গসঙ্গরে রাধ। ভঙ্গং প্রাপ্য কুরঙ্গদক্ । 

অলসাঙ্গলতা রঙ্গাৎ জরতীসহিতা৷ যযৌ ॥ 

বড়ায়ি লইআ রাহী গেলী সেই থানে। 

সথসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে ॥ ১॥ 

[১৬৯১] ষোল শত গোপী গেল! যমুনার ঘাটে । 

তা দেখিজ। কাহ্াঞ্ডি' পাতিল নাটে ॥ ২॥ 

খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদ ৷ 

ত৷ দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ ॥ ৩ ॥ 

আর যত বাচ্চগণ আছের কাহ্ছাঞ্িত | 

পতিদিনে নান! ছান্দে বাএ সেহি ঠাই ॥ ৪ ॥ 
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ত৷ দেখিত! না ভূলিলী১ আইহনের দাসী । 
স্থজাল] কাহণঞ্রি তবে মোহন বাঁশী ॥ ৫॥ 

সাত গুটি বিদ্ধ তাত করি আন্ুপাম । 
স্ববপ্রের সাম্বী হিরার বান্ধিল কাম ॥ ৬ ॥ 

হরিষে পুরিজী। কাহ্নাঞ্জি' তাহাত ওঁকার । 
বাশীর শবর্দে পারে জগ মোহিবার ॥ ৭॥ 

যমুনার “ঘাটে রাধা বাশীনাদ মুণী। 

জল লঙ্জ৷ ঘর আয়িলী আই হ]নের রাণী ॥ ৮ ॥ 

বৃন্দাবনে বাঁশী বাএ নান্দের নন্দন | 

গাইল বড়ু চণীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥ 

কেদাররাগঃ ॥ রপকং ॥ 

নিপীয় বংশনিনদং রাধা কংসভয়াতুর।। 

বেদিতুৎ বাদকন্তস্ত জগাদ জরতীমিদং ॥ 

কে না বাঁশী ১৬৯।২]বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে। 

কে ন৷ বাঁশী বাএ বড়াযি এ গোঠ গোকুলে ॥ 

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। 
বাশীর শবর্দে মো আউলাইলে | রান্ধন ॥ ১॥ 
কে ন! বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জন । 

দাসী হজ! তার পাএ নিশির্বো আপনা ॥ প্র ॥ 
কে ন৷ বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে । 
তার পাএ বড়ায়ি মে কৈলে'। কোণ দোষে ॥ 

আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী। 

বাশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলে? পরাণী ॥ ২॥ 
অকুল করিতে কিবা আন্গার মন। 

১ প্লুবিতে তুলিলী” | ২ পুথিতে “রাণী'। ৩ 'রাধা” তোলাপাঠে। 
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বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥ 

পাখি নহে! তার ঠাই উড়ী পড়ি জাঙ। 
মেদনী বিদার দেউ পসি। লুকাণ্ড ॥ ৩ ॥ 
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী | 

মোর মন পোড়ে ফেহ্ন কুস্তাবেব পণী ॥ 
আস্তব স্থখাএ মোব কানু আভিলাসে । 

বাসলী শিবে বন্দী গাইল চণ্ীদাসে ॥ ৪ ॥ 

শ্রীবাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 

নিশম্য কষ্ণবচনং স্মবজব্ভবাতুব। | 

যমুনা[১৭০।১]তীবমাগত্য বাধাহ জবতী মিদম্ 

স্থসব বাশীব নাদ স্ুণী আইলে? 

মো যমুনাতীরে । 
শোভন কলসী কবে ধবিআ। 

পাা]বিলে” যমুনানীবে ॥ 

বড়ায়ি ল। 

বাশীর নাদ না শুণী এবে 

কাহ্ন গেল! কিবা দূপে। 
প্রাণ বেআকুল ভৈল এবে 

কিমনে জাযিবে। ঘবে ॥ ১ ॥ 

বড়াষি ল। 

তোদ্ছে কি দেখিলে জায়িতে পথে । 

কাল কাহ্ভাগ্রি টাচর কেশে 
কুম্থম শোভিত মাথে ॥ গরু ॥ 

আহোনিশি মে৷ আন না জাণো 
এত দুখ কহিবে। কাঞ। 



বংশীথণ্ড ৭৫ 

কাহ্ের ভাবে চিত্ত বেআকুল 
লাজে মে] না কান্দো রাএ ॥ 

যমুনাতীরে কদমের তলে 
কাহু মোরে দিলে কোলে । 

তাহা স্ঁঅরিআ৷ বিকলী ভৈলে 

কাহু বিসরিল১ ভোলে ॥ ২ ॥ 

চারি দির্গে তরু পুষ্প মুকুলিল 
বহে বসম্ভের বাএ। 

আম্মভালে বসী কুষিলী কুহলে 
লাগে বিষবাণঘাএ ॥ 

চান্দ স্ুকজের ভেদ না জাণে। 

চন্দন শরীর তাএ। 

কাহ্নু বিণি মোর এব এক খন 

'এক কুল যুগ ভাএ ॥ ৩ ॥ 

বাশীর শবদে প্রাণ হরা.১৭০।২]আ 
কাহ্নু গেলা কোণ দিশে । 

তা বিণি সকল আস্তর দহে 

যেন বেআপিল বীষে ॥ 

এর্বে আণিআ৷ দেহ নান্দের নন্দন 

পুর ত আম্মার আশে । 

বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ 

গাইল [বড়ু] চণ্ীদাসে ॥ ৪ ॥ 

শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ 

এবেঁ বড় নয়নে মো না দেখে? সুন্দরী । 

কথ" গেলে পায়িব আঙ্ছে শ্রীকৃষ্ণ হরী ॥ 

১ পুধিতে “বিরসিল”। 



পভ আদি-মধ্যযুগের বাংল। ও শ্রীষ্ণকীর্তন 

হেনক উপায় মোক বোল চন্দ্রাবলী ৷ 
তর্বে মো তোক্ষাক আণি দির্ব!! বনমালী ॥ ১ ॥ 

যত কিছু বুফিলে' মোর পরাণনাতিনী । 
বড় ছখ উপজিল মণে তাক স্ুণী।| গ্রু ॥ 

যমুনা নদীতে মে। কেমনে হৈ প'র। 

খড়িমাল কুস্ভীর তাহাত আপার ॥ 
শকতিএ' পার হরিল। চন্দ্রাবলী রাণী । 
তথ” বা কেমনে পায়িব দেব১ চক্রপাণী ॥ ২ ॥ 

সেহি বৃন্দাবন মাহা ঘোর ভয়ঙ্কর । 
বাঘ ভালুক তাএ বসে বিথর ॥ 

তাহাত আগত রাধা এড়ায়ি কেমনে । 

হেনক উপায় তোন্ষে কহ মোর থানে ॥ ৩ ॥ 

ভরি[১৭১।১]ল যমুনাত তোক্ষা কৈল পার। 

তোন্ষা হেতু কান্ধে বহিল দধিভার ॥ 

তভে?। তোর ভালমতে না পুরিল আশ । 
বাসলী শিবে.বন্দী গাইল চণীদাস ॥ ৪ ॥ 

কোড়াবাগঃ ॥ বরূপকং ॥ 

আইস ল বড়ায়ি মোর২ রাখহ পরাণ । 

সহিত্তে ন পারৌ মদন পাঁচ বাণ ॥ 

সরস বসন্ত খু কোকিল রাএ। 

আধিক বিরহশিখি হদএ জলএ ॥ ১॥ 

কি বুধি করিবে বড়ায়ি বোলহ এখন । 

যে বুধি করিলে রহে আঙ্গার জীবন ॥ ধু ॥ 

কে বোলে চন্দন চাদ আতি স্ুশীতল ৷ 

১ “দেব তোলাপাঠে। ২ “মোর' তোলাপাঠে। 
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আম্মার মনত তাএ যেহেন গরল ॥ 

নব কিশলয় ভৈল দহন সমান | 

ঘাঅত উপরে ঘাঅ বাশীর সান ॥ ২ ॥ 

নান তরু লতা বন ঘোর আন্ধকার । 

বৃন্দাবন চল বড়াযি ত্রিভুবনে সার ॥ 

ধরণ না জাএ বড়ায়ি আন্ষাব যৌবন । 
প্রাণ রাখ আণি দেহ নান্দের নন্দন ॥ ৩ ॥ 

আন্গার বচন শুণ তোন্োে বড়ি মা। 

না জাণো১ কেম[.১৭১।২]৭ করে আঙ্দার গা ॥ 

বিণি কাহ্ছে চঞ্চল আন্ষার জীবন। 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ 

রামগিরীরাগ? ॥ যতি ॥ 

আধাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ 

ঝরএ নয়নের পাণী। 

আল বড়ায়ি । 

সংগুটে প্রণাম কবি. বুইঈলে। সব সখিচ্ণন 
কেহে নান্দে কাহ্নাঞ্রিকে আণী ॥ ১ ॥ 

আল বড়ায়ি চাহ চাহ।। 

কোণ দিগে মোহারী বাজে ॥ প্র ॥ 

রূপস দেখিএ যথা নান! ফুল ফল গড় 

সেই সে কাহ্নাঞ্ি'র দেশ । 

নান্দের নন্দন কান 
সৌঅরিতে পাঞ্জর শেষ ॥ ২ ॥ 

কাহার বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল 
১ পুথিতে 'জাণ' । মা 
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দশ দিগ লাগে মোর শুন । 

আঞ্চলের সোনা মোর কে না হরি লজা গেল 

কিবা তার কৈলে? অগুণ ॥ ৩॥ 

তোদ্ষার আগত সত্যে বুয়িলে? বড়ায়ি 
তোর বোল না করিবে! আনে । 

আণিআ! কাহ্াঞ্ দেহ বু চণ্ডীদাস গাএ 

বন্দি বাসলীচবণে ॥ ৪ ॥ 
১০ 

[১৭২1১] গুজ্জরীবাগঃ ॥ যতিঃ ॥ 

উত্তম গোআলকুলে তোম্ষাব১ জরম । 

তোন্গষাকে জগত নহে এ সব কবম ॥ 

ছুচাবিণী যাব মা তাব হেন গতী । 

সেসি পব পুরুষে বাঞ্ছএ স্্বতী ॥ ১ ॥ 
স্থণহ নাতিনী তোক কিছু নাহি বুধী। 
কথ গিআ পাইব আন্দে কাহচার্রিব সুধী ॥ প্র 

এ সব কামত যে পা উপসন্ন হএ। 

পাপ বেআপিত সে ধবম কবে খএ্ ॥ 

আপণ। চিহ্ি্া থাক আইহনের২ রাণী । 

লোকে জণি স্থণে তোব এ সব কাহিণী ॥ ২॥ 

শিশু হয়িতে' জাণো তোব মাএব চরীত। 

তাব ঝিউ হজী। তোব কেন্ছে হেন চীত ॥| 

পুরুবে যে কাজ হৈল সে ভৈল গুপতে। 
এবে তোব মন তাক বেকত করিতে ॥| ৩ ॥ 

স্থণহ সুন্দরি তোন্ষে আইহনেব দাসী। 

এ সব কবমে কেন্ছে ভয় না বাসসী ॥ 

১ পুথিতে আঙ্গার' । ২ আইহনের, “র" তোলাপাঠে। 
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হেন কাম করিলে নাসিবে! তোর পাশে । 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চীদাসে ॥ ৪ ॥ 

রামগিরীরাগঃ [১৭২২] ॥ বূপকং ॥ 

মো জে সখি সব সঙ্গে করিবৌ 

মাহলী মালতী ফুল গাথিবৌ । 
দূতা তোক লয়ি্া কাহের মুখ দেখিবে ॥ 

খাট পালক্কি গট়ায়িবৌ। 

আল স্থবঞ্নে মঢ়ায়িবৌ । 

কাহার" লইআ রাী]তিএ' পোহাইবে ॥ 

এর্বে [না] শুণিআ। (এট বাঁশীর ধুনী। 

আল মরির্বো জালী আগুণী। 

কানের সকল দোষ খগ্ডিববো আপুণী ॥ ১ ॥ 

তোরে মো না এড়িবো দূতী ল। 

বোলহ কাহ্ছেরে রাধাক দেউ সমতী ল ॥ গু ॥ 

মো জে সখি সব সঙ্গে করিবৌ। 

মাহলী মালতী ফুল গাখিবে।। 

দূতা তোক লয়িজ| কাহের মুখ দেখির্বো ॥ 

মে! জে কস্ত,রী কপুর খাইবেঁ।। 

কিশলয় শয়ন বিছাইর্ে। | 

কাহ্ু আলিঙ্গিআ সকল দেহ জুড়ায়িবে ॥| ২ ॥ 

তার বাশীর শবদ শুী। 

পরাণ জাএ মোর গুণী । 

সণ তো দূত আণি দেহ চক্রপাণী ॥ 

দেবের বর যদি পাও। 

এখনে ভর্বে পাখি হও । 
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আপণে উড়িজঅ! কাহেনের ঠায়ি জা ॥ ৩ ॥ 
সে [ ১৭৩১] গোবিন্দ গোপনন্দনে | 

মোর কুচযুগের চন্দনে । 
সব সখি লআ তার করিবে! বন্দনে ॥ 

আন বড়ায়ি কাহ্ু মোর থানে। 

সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবনে । 

গ|/ইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ 
হার্ট 

ধান্ুফীরাগঃ ॥ একতালী১ । 

আল রাধা । 

কিসক মরিতে' চাহ তোন্ষে। 

চাহিআ কাহগঞ্ি আণিং দিব আন্দে ॥ ল ॥ 

বুঝাইজ বুলির্বো৷ তারে বাণী । 
যেহ্ু সে আইসে চক্রপাণী ॥ ল॥ ১ ॥ 

আল রাধা । 

বৃন্দাবনে কাহচাঞ্ি [আণি] বে । 

তোর সঙ্গে স্থরতী করায়িবে। ॥ ল ॥ প্র 

যত ছুখ দেখিলে তোল্ষাবে । 

একে একে কহিবে কাহ্ছেরে | 

আবসি সোঅরি তোর নেহে। 

কাহ্ঞ্রিত আসিব কুঞ্জগেহে ॥ ২ ॥ 

যত কিছু বসে তোর মণে। 

নিবেদিহ কাহ্ের থানে ॥ 

তর্বে তোক 'ন৷ ছাড়িব কাহ্ছে। 

সরর্পে বুইলে। তোর থানে ॥ ৩ | 
সস সস অপ অস শট পপ টিটি 

১ একতালী তোলাপাঠে। ২ আণি'র পর আ'” কাটা । 



বংশীথণ্ড ৮১ 

হেন বেলে মাঝ বৃন্দাবনে। 

কাহাঞ্ঞি' বাশীত দিল সানে ॥ 

স্থণী রাধা! পাইল হুরিষে। 

গাইল বড়, চণ্ডীনা”[১৭৩।২]সে ॥81 

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দগ্ুকঃ ॥ 
বংশীনিনাদতরল! ত্রলাঞ্চললোচন1 | 

জগাদ রুচিরং রাধা ভারতীং জরতীং প্রতি ॥ 
বড়ায়ি। 

হাথে ভাগ মাথে করী চান্দ 

চন্দন চচ্চিত গাএ। 
যমুনার তীরে কদমের তলে 

কে ন। বাঁশী বোলাএ ॥ ১॥ 
রাধা | 

পাএ মগর খাড়ু হাথে বলয়া 
মাথে ঘোড়াচুলা। 

ধূলাএ ধুসর নীল কলেবর 

সেই সে নান্দের বাল৷ ॥ ২॥ 

তোর সঙ্গে বড়ায়ি মথুরাক জাইএ 
তোর সঙ্গে নিতি আসী। 

গোকুলত থাকে বাছাক রাখে 

কথ পাইলে হেন বাঁশী ॥ ৩॥ 

রাধা তোঞ মুগধী [ আবালী ] গোআলী 

না জাণ কাহ্ছের শুধী। 

তোহোর আস্তরে চতুর কাহ্যাগ্রি 
পাতএ আশেষ বুধী ॥ ৪॥ 

আতি মনোহর বাজাএ স্ুসর 

ন্থণিআ পরাণ জাএ। 
কিরূপ বাঁশী বোল বড়ায়ি 

কেমণে তাক বাজাএ ॥ ৫ ॥ 

ককী--৭ 



আদি-মধ্যযুগের বাংল! ও শ্রীকফকীন 

বাশীর বন্দত মুখ সংযোজিজ। 
সপত সর বাজাএ। 

নাগর শেখর নান্দের সু [১৭৪।১)ন্দর 
বড় চণ্তীদাস গাএ॥ ৬॥ 

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখর, 

এতাং শ্রত্বা রূপসরোহংসী বংশীকথামথ । 

জগাদ রাধা মধুরাং ভারতীং জরতীং প্রতি ॥ 
খরেত বাহির হইআ নাগর কাঙ্ছাঞ্জি 

কোণ দিগেঁ সার শীসারে। 
বাশীর শবদে চিত্ত বেআকুল বড়া 

জাইবে৷ তার আনুসারে ॥ ১ ॥ 

দুখ বাঁশীর শব্দে গে। বড়ারি 

ঘোলে ঘরত মাথানি না বুলে ॥ ধক ॥ 
বৃন্দাবন পসিত। স্বন্দর কাহ্বাগ্রি 

বাশী বাএ ম্ললিত ছান্দে ৷ 

হার ক্কন বড়ায়ি সব তেআগিবে 
স্ণী তাক বুক কে বা বান্ধে ॥ ২॥ 

চলি জাইত্তে চাহে! বড়ায়ি পাম নাহি চলে 
হারায়িলে। সখিজন সঙ্গে । 

বে বাঁশীনাদ স্তুণী দেহ কাহ্ু আশী 
গাইল চণ্তীদাস বাসলীচরণে ॥ ৩॥ 

গুজ্জরীরাগ: ॥ রপকং ॥ 

র[ধয়! প্রেরিতা বৃদ্ধা হরে রম্বেষণং গ্রতি 

ইদং জগাদ বচনং রাধিকামা ধকাতরাম্ ॥ 

খনে বলী [১৭৪।২] থাকে কাহ্ছাঞ্জি যমুনার» তীরে। 

গেতুয়া খেলাএ খনে গোকুল ভিতরে ॥ ১ ॥ 

কথ। গিআ চন্দ্রাবলী চাহি কাহ্কাগ্রিঃ । 

সরুপ করিঞ্জ। বোল আনঙ্ষার ঠাই ॥ ক্র ॥ 
১ প্থিতে যমুনীর্” । 



বংশীখণ্ড 
গে 

খখণে বৃন্দাবনে খনে বাঁশী বোলারিতে। 

নিশ্চল বোলহ লাগ পাইব কেনমতে ॥ ২॥ 

তাহার উদ্দেশে কত বেড়াধিব আঙ্গে। 

বুঢা মানুষক দয়া না করহ তোন্দে॥ ও| 

কাকুতী করিঞ্জা বোলে | খেম৷ কর মনে । 

গাইল বড় চণ্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ 

রামগিরীরাগ ॥ আঠতাল। ॥ 

কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে। 

এবে কাল হইল মোকে নান্দের নন্দনে ॥ 

প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে। 

এবে আসিআ। কাহ্াঞ্জি দরশন নাঁদে ॥ ১॥ 

আন্দা উপেখির্জ। গেল। নান্দের নন্দন | 

তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ ॥ ঞ্ ॥ 

আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিতী। ৷ 

কেলি কৈল যেই [১৭৫1১] বুন্দাবনত পসিআ | 

নাগর কাহ্ছাঞ্ি' সমে বিবিধ বিধানে । 

এর্বে লঞ্জা চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে ॥ ২ ॥ 

বড়ার বৌহারী আন্দে বড়ার ঝী। 

কাহ্ন বিণি মোর রূপ যৌবনে কী ॥ 

এ রুপ যৌবন লা কথ মোএ জাও। 

মেদনী বিদার দেউ পসিজ লুকাও ॥ ৩ । 

মন্দ পবন বহে কালিনী নইতীরে। 

কাহাক্তরি' ধ্লোঅরী মোর চিত নহে থীরে ॥ 

এবে আকুল কৈলে মোরে নান্দের নন্দন | 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ 
রাড টার 

২ গুথিতে হারা । 



আদি-মধ্যযুগের বাংল! ও শ্রীফকীর্তন 

মালবরাগ; ॥ রূপকং ॥ 

যবে আক্ষা। দিআ! কাহণগ্রি' পাঠায়িলে তান্ুল। 
তখন কি বুঝি! না কৈলে আণুকুল ॥ ১ ॥ 
পুনরপি কান্ধে বহিলে দধিভার । 

তর্বে কেহ্ছে ন। পালিলে বচন তাহার ॥ ২॥ 

যখন শরতরৌদে ধরিলেক ছাতী । 

তখন বোলায়িলে রাধা আপণাক সতী ॥ ৩॥ 

তোক্ষা সমে করিব বমুনাজলে কেলী । 

হেন বুৰী কালীয় দ[১৭৫।২]লিল বনমালী ॥ ৪ ॥ 
নান। ফুল আরোপিল নিন্মিল বৃন্দাবন । 

তোঙ্ষার বিলাস হেতু নান্দের নন্দন ॥ ৫ ॥ 

তোঙ্গাত লাগি এত কৈল দামোদরে । 
তভে। তাক দোষ দেসি তোঞ বারে বারে ॥ ৬ ॥ 

এখন বোলহ রাধা আঙ্ষার মরন । 

এবে কথ] পাইব আন্গে নান্দের নন্দন ॥ ৭ ॥ 

মোর বোল শুন রাহী ছাড় তার আশ । 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চত্তীদাস ॥ ৮ ॥ 

কোড়ারাগ: ॥ একতালী ॥ 

সুসর বাশীর নাদ শুণিজ। বড়ায়ি 

রান্ধষিলে যে স্নহ কাহিনী । 

আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলে] । 

সাকে দিলে। কানাসোজা পাণদী ॥১॥. 



বংশ ৮% 

প্লান্ধনের*জুতী হারায়িলে। বড়ায়ি 

স্পিজী বাঁশীর নাদে ॥ ফ॥ 

নান্দের নান্দন কাহু আড়র্বাশী বাএ 

যেন রএ পাগ্ররের শুআ। 

তা স্ৃণি্জা ঘ্বৃতে মো৷ পরল৷ বুলি 

ভাজিলে। এ কাচা গুআ ॥ ২॥ 

'সেই ত বাঁশীর না[১৭৬।১দ মণি] বড়ায়ি 

চিত্ত মোর ভৈল আকুল। 
ছোলঙ্গ চিপিআ৷ নিমঝোলে খেপিলে]। 

বিণি জলে চড়াইলে ৷ চাউল ॥ ৩॥ 
যমুনার তীরে কদম তরুতলে 

তহি বসি কাকু বাএ কাশে। 

তাক আণিঙ। বড়ায়ি রাখহ পরাণ 

গাইল বড়, চগ্ডীদাসে ॥ ৪॥ 

গুজ্জরীরাগত ॥ রূপক ॥ 

'আজি ভাল ন! শুনো মো তোদ্ষার বচন । 

আপণার গুণ কহ আউলার্জা রান্ধন ॥ ১ ॥ 

আপণার স্থখে কাহ্থাঞ্ছি ভ্রমে বৃন্দাবনে | 

লাজ না বাস বুলিত্তে হেন বচনে ॥ গ্॥ 

তাহাক আণিত্বে তোদ্গে নান্বায়িলে আম্বলে। 

'ছোলকঙ্গ চিপিঞ্জ৷ রস দিলে নিমঝোলে ॥ ২॥ 

চল চাহা গিঞ। রাধ! বৃন্দাবন পাশে । 

তথ কাঙ্কাঞ্জি | বসে ] গাইল চণ্তীদাসে ॥ ৩॥ 



 আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীকফকীর্তন 

কোড়ারাগ ॥ রূপকং ॥ 

নিধায় কলসব কৃক্ষো বৃদ্ধা পহ রাধিকা । 
জগাম যমুনাতীরং কষ্ধান্থেষপতৎপরা ॥ 

কাখেত কলসী বড়ায়ি জা ধীরে ধীরে । 

চতুদ্দিশ চাহে৷ বড়ায়ি যমুনার তীরে ॥ 

বাশীনা[ ১৭৬২ ]দ স্ুণী কাহু দেখিতে না পাঁ। 

মেদনী বিদার দেউ পস্ঞা লুক ॥ ল॥ ১॥ 

চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুমাক তীরে | 

বাশীর শবদে প্রাণ কেঙ্গ জণি করে ল॥ ঞ্॥ 

শীতল মনোহর বাঁশী কে না বাএ। 
ডালভ বসিঞ। যেস্ কুয়িলী কাটে রাএ। 

উল্লসিত হইলো বড়ায়ি তার নাদ স্তণী। 

না৷ পায়িঞ" কাঙ্গাঞ্রি' বড়ায়ি তেজিবে। পরাণী ॥ ২ ॥ 

যমুনার তীরে বড়াই২ কদমের তলে । 

পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাতি ত মঙ্গলে ॥ 
মঙ্গল পায়িলে হয়ে চিত্তের সোআথে। 

তবেসি মেলিব এথা প্রিয় জগন্নাথে ॥ ৩ ॥ 

এবে মঙ্গল চাহীঞ দেখিলে! বড়ায়ি । 
কাহ্ছাঞ্জি পায়িবাক তাত এক চিহ্ু নাহী ॥ 

এখণ বড়ায়ি মোরে বোলহ উপাএ। 

বাসলী শিরে বন্দী চন্তীদাস গাএ 1 ৪ ॥ 

গুজ্জরীরাগ ॥ যতি; ॥ 

অনেক প্রকারে চাহিল বৃন্দাব 0োন। 

কথাহে। না পায়িল ক্লাক্কের দরশনে ॥ 
সপ পেশ শী পপ পর মা এ 

১ গুথিতে বানী। 
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আজি সুন্দরী রাধা চলি জায়ি ঘর। 

এবে মন নিবারি মোহোর বোল ধর ॥ ১॥ 

এখণ আর কিছ উপায় নাহী ৷ 

কালী পা১৭৭।১]রভাতে আসি চাহিব কাঙ্গাঞ্রি ॥ ঞ্॥ 

বিহাণ আইলাহে৷ হৈল সাঝ উপসন | 
গোঠে হৈতে ঘর আজি আমিঞ্জা আইহন ॥ 
তোন্গাক ন৷ দেখিজী৷ রোষিব আঙ্গারে ৷ 

ন। জাণেো আয়র কিবা করএ আঙগারে ॥ ২॥ 

কোপছ লে' পরিখে তোন্ধার মতি কান্ছে। 

এখন+* পায়িবাক তাক না কর যতনে ॥ 

বিরহে বিকল হর্জ। তোদ্ধার থানে। 

তঁপণে মেলিব আসি নাগর কাহ্ছে ॥ ৩ ॥ 

আন্ষাত আধিক তোর কে করিবে হিত। 

সব খন তোর কাজে জাগে মোর চিত ॥ 

হেন বুলী বডায়ি লয়িজা গেলী ঘর। 
গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥ 

ভৈরবীরাগঃ ॥ যতি? ॥ 

প্রথম পহরে গোআল গেল! নিন্দ 

আচন্থিত বাশীধুনী করিল গোবিন্দ ॥ 

উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে। 

বিরহে বিকলী হজ্জ গোআলিনী কান্দে ॥ ১॥ 

শীনন্দনন্দন২ গোবিন্দ হে। 
অনাথী নারীক সঙ্গে নে ॥ ঞ্॥ 

১ এখন, এ তোলাপাঠে। ২ পুথিতে শ্রীরঘুনন্দন' । 



৮৮. আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীরষ্ককীর্তন 

ছু[১৭৭।২] আজ পহরে নিন্দে আকুল আইহন। 

নাছে গিঞ্জী। চাহে রাহী নান্দের নন্দন ॥ 

চারি পাশ চাহে রাহী চমকিত মনে । 

কথাহো। না পায়িল কাহ্ছের দরশনে ॥ ২॥ 

তিঅজ পহর রাতী কোকিল রএ। 

বেআকুলী গোআলিনী মনত গুণএ ॥ 

এভো নাইল সে ত নান্দের পুত। 

কোকিলের নাদ মোকে যেস্ক যমদূত ॥ ৩ ॥ 
চৌঠ পহরে গুণিজ। পাচ সাতে। 

বিরহে মুরুছা। গেলী রাধিকা! প্রভাতে ॥ 

মু[]েখ জল দিআ। বড়ায়ি করায়িল চেতন । 

গাইল বড়  চণ্তীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ 
পির সত 

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥ লগনী ॥ 

অথ রাধাং পুরে1-বীক্ষ্য স্মরজ্ঞরভরাতুরাং। 
চতুর! জরতী প্রাহ যমুনাগমনং প্রতি ॥ 

স্ুণহ সুন্দরী রাধ। বচন আব্বার । 

যমুনাক যাই ছলে পাণী আণিবার ॥ ১ ॥ 

তোক্ষার বচনে যমুনাক আঙ্গে জাইব | 

তথ] গেলে কেমনে কাহ্ছাঞ্রির লাগ পাইব ॥ ২॥ 

তথ? বাঁশী চোরায়িত্ে করিউ যা১৭৮।১]তনে । 

যমুনার তীরে সব খন থাকে কানে ॥ ৩॥ 

তার বাঁশী নিলে' হিত কি হয়িব মোর । 

সরূপ করিঞ। কহ পাএ ধোরে। তোর ॥ ৪ ॥ 

ৰাশী ত লাগিঞজ। তোকে নান্দের নন্দন । 

আপুণী বুলিব আসী কাকুতীবচন ॥ ৫ &॥ 
কদমের তলে যর্বে কাহ্ু থাকে বর্সী। 

তৰে তার কেনমত্তে চোরায়িব বাঁশী ॥ ৬ 



বংশীখণ্ড | ৮৯ 

নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক* নিন্দাইব আঙ্গি। 

তর্বে তার বাঁশী লঞ্জ৷ ঘর জাইহ তুঙ্গি ॥ ৭ ॥ 

কেহো যর্বে বাশী হাথে দেখিব আদ্ধারে । 

তর্বে তাক সন্বোধিব কমণ উত্তরে ॥ ৮ ॥ 

বাশীগুটি থুইহ তোদ্ধে কলসি ভীতর। 
গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীবর ॥ ৯। 

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 

গত্ব! রাধাযুতা ব্বদ্ধা মাধবং যামুনে তটে। 

নিত্রালুং বিদধে মন্ত্ৈংশাপহরণা য়া ॥ 

যমুনার তীরে কদম তরুতলে 

বা বহে সুশীতলে ৷ 

তথ। বশিষ্স। সে দেবরাজ 

পুরিল বাশীত শরে ॥ 

নিদ্রাহো আসি! চাপিল[১৭৮।২] কাহ্ছে 

তেসি না গেল৷ ঘরে । 

নব কিশলয় শয়নে স্ুতিল 

বাশীত দি! সিঅরে ॥ ১ ॥ আল। 

কাহন নিন্দ গেল। হেলে। 

দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ 

বাশী হারাল ভোলে ॥ প্র 

সকল সখিগনে যমুনাক গেল৷ 

আণিবারে' পাণী। 

কদম তলাত নিন্দ গেল কৃষ্ণ 

দেখিল আইহনরাণী ॥ 



আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীরুষ্ণকীর্তন 

ধীরে ধীরে তার নিকট গিআ' 

বাশী চোরায়িআ! সত্বরে | 
কাখের কুস্তত ভিতর থুয়িআ 

রাধা লড়িল! ঘরে ॥২ ॥ 

ঘরত গিঅ। সে চন্দ্রাবলী 

ভূমিত থুয়িআা কলসী । 
উল্লসিত মনে বাহির করিজ 

পুণি পুণি চাহে বাঁশী ॥ 

পাছে লুকায়িল রাধিকা! বাঁশী 
যথা নাহি জাএ আনে। 

মনত গুণিআ সার কৈল 

আর নাহি" দিব কাক্ছে ॥ ৩৪ 

নিদ্রা ভাঙ্গিত সর হয়িআ 

কাঙ্কাঞ্ষি তুলীল গাএ 
চারি পাশ চাহী বাঁশী না পাযিআ। 

কাটিলান্ত দীর্ঘ রাএ ॥ 

বেআকুল হয়ি বডাযি দেখিআ 
বিলপিল। শ্রীনিবাসে | 

বাসলীচর [১৭৯।১]৭ শিরে বন্দি 

গাইল বড়, চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 

শসার 

কোড়ারাগঠ ॥ যি? ॥ 

আনেক যতন করি আলোচিআ। কাজে । 

বাঁশী নিন্মিল আন্গে গোকুলসমাজে ॥ 

শোভে রতনজড়িত বাশী আন্ধারে। 

নাদে মোহো জাএ সকল সংসারে ॥ ল॥ ১॥ 



বংশীধণ্ত * ৯১ 

বাঁশী হারায়িলে" বড়ারি ল 

আল গোকুলে আসিআ ৷ 

হাকান্দ করুণা করে? ভূমিত লোটায়িজী ॥ প্র ॥ 
এর্বে কে না নীল মোহন বাঁশে । 

মুকুতার ঝার! পাটথোপ ছুই পাশে ॥ 
সাণিকে খঞ্চিল তথি সোনার পাতা | 

স্থরপতী জাণে মোর বীশীর বারতা ॥ ২ ॥ 

বাশী হারায়ি! কাহু মনে খেদ করে। 

তাহাক চাহির্জা কাকু বুলে ঘরে ঘরে ॥ 

মাথাত হাগ দিআ্আা বান্দন্তি গদাধরে । 

তাহাক শুণিআ। রাধা পায়িল বড় ডরে ॥ ৩॥ 

যণত গুণিআ। পাছে দেব চক্রুপাণী | 

দুঈ হাথে মুছিলান্ত নঘনের পাণী ॥ 

তবে সব* কহিলা[১৭৯।খান্ত বড়াষির থানে । 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণে ॥ & ॥ 
শপ পল সপ্ত 

মল্লাররাগু ॥ রূপকং ॥ 

না কান্দ ন৷ কান্দ কাঙ্গাঞ্জি' স্রণহ বচনে | 

কাতর কিকে হয় কমলোচনে ॥ 

আধাত্রাঞ্চ গোকুল কইলে' গমনে । 
শিয়রত বাঁশী হারায়িল তেকারণে ॥ ১ ॥ 

সুণহ স্থণহ কাহু না কর আতোষে। 

আন্দে সব কহিআী। দিব বাশীর উদ্দেশে ॥ প্র॥ 

আদ্ধার বচনে তোন্ধে কর অবধান। 

গোপীকুলের তোন্ষে কৈলে' আপমান ॥ 
টি শপ পপ | শিপ শী এ সির 

১ পুথিতে সবে? । 



আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীকফকীর্তন 

তেকারণে একে আদ্ধে করি আনুমান। 

তে সন্ষে চোরায়িল বাশী তোর কানন ॥ ২॥ 
বাশীর উদ্দেশ তোক কহিল মুরারী | 

গোপী মাঝে বাশী তোর কেহো। কৈল চুরী ॥ 
যোল শত যুবতীক কর যোড় হাথ। 

তবে বাশী পাযিবে শুন জগন্নাথ ॥ ৩ ॥ 
যোড়হাথে কাকুতী কৈল বনমালী। 

তা দেখিআ ঈসত হাসিলী চন্দ্রাবলী ॥ 
বুঝি রাধাক বাঁশী মাঙ্গিল কান্ছে। 

গাইল বড, চণ্তীদা[১৮০।১]স বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ 

বেলাবলীরাগ2 ॥ বপকং ॥ 

আন্ধার বাশীর শব্দে ল। 

আল হের রাধা 

খণ্ডএ সকল আপদে। 
আল রাধে জার ধুনী সরগছআরে ॥ ল ॥ ১॥ 

মোরে বাশীগুটি দ্র! মেণ দাণে । 

আল হে রাধা 

বারেক রাখহ সমানে ল॥ প্র ॥ 

বাশী পাইল হর গৌরী বরে। 

দেখিতে আতি মনোহরে | 

যার নার্দে গোকুল রহে ॥ ২॥ 

সণ তো আইহনের গোআলী । 

আকুল না কর বনমালী ॥ 

বাঁশী দেহ তেজি্। জঞ্জালে। 

হের তোর ধরিলে | আচলে ॥ ৩ ॥ 



বংশীখণ্ড খে 

'সুণী কি বুলিহে বাপ নান্দে। 
বাশী হারায়িলে। মো নিন্দে ॥ 
বাঁশী দি পুর মোর আশ। 

, গাইল বড়, চণ্তীদাস ॥ ৪ ॥ 

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ একতালী ॥ 
কষ্ণন্ত বচনং শ্রুত্বা বাধিকাধিমতী সতী । 

বেপমানতন্তস্তন্বী জগাদ জরতীযিদং | 

বত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলে? গো 

বিকে জাই মথুর। নগরী | 

আঞ্চলে ধরিআ মোক কা[১৮০।২[হাঞ্জি রহাএ গো' 

বোলে তোঞ বাঁশী কৈলী চুরী॥ ১ ॥ 

আল হর না জাণে। বাশীর শুধী। 

আল ল বড়ায়ি। 

ছাঁওয়াল কাহণঞ্জি বল করে ॥ প্র ॥ 

তেজিলে মে৷ তার চীর নূপুর কঙ্কন বড়ায়ি 
তেজিলে। মো সব আভরণে। 

বারে বারে কাঙ্গাঞ্ডি” মোকে ধিকাধিক বোলে গো 

যত কিছু তোন্ষার কারণে ॥ ২ ॥ 

গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসও 

কিবা মরে আনলে পুড়িআ৷ ৷ 

তবে বা মোঞ কাঙ্গের ঝগড় এড়ার্ 

কিব। মরে গরল১ খায়িআ ॥ ৩ ॥ 

আন্ষার আন্তরে বড়ায়ি বোলহ কান্েরে গো 

চন্দ্রাবলী মাঙ্গে পরিহারে । 

না৷ কর ঝগড় বড়ু, চণ্তীদাসে গে। 

গাইল বাসলীবরে ॥ ৪ ॥ 

১ পুথিতে খরল”। 

অচল 

শপাাশ্পশাাকাশিশািপিশিসপ শিীপসপাশা পা শসা পত 



৯৪ আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও প্রীরুষ্ণকীর্ডন 

বেলাবলীরাগ: ॥ একতালী ॥ 
রাধিকাবাচমাচম্য জরত্য প্রতিপাদিতং | 

উবাচ কাতসঃ কৃষ্কো বংশোত্পাদনহেতবে ॥ 

মাঞ নিষধিল পুত! কানে ল। 

না করিহ গোঠ সয়নে১। 

সেহে। বোল না শুণিল কানে ল। 

১৮১1১] আল হের বড়ায়ি হে। 

তেঁ মোর বাঁশী নিল আনে ॥হে॥ ১॥ 

হরি হরি । 

কে ন। পরাণে দুখ দিল। 

আল হের। 

বিরহবিনোদ বাশী নিল হে ॥ ফর ॥ 

মোর বাঁশী ব্রিভুননে জাণী । 

খিঞ্চিল মাণিকে হিরা মণী ॥ 
বাশী নিঞ্জ। রাধা নাহি মানে। 

সে নিল জাণেো আনুমানে ॥ ২॥ 

বাশী হারাইল বনমালী । 
মণী বাপ মাঞ দিব গালী ॥ 

তাক ধন দিব চক্রপাণী। 

যে মোর বাঁশী দিব আনী ॥ ৩.। 

নাহি' করে? কিছু আপরাধা । 

বাশী নিত প্রাণে মারে রাধা ॥ 

বোল তারে দেউ মোর বাশে। 

গাইল বড়, চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ 

পারার 

১ গুথিতে সঘনে' । 
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পাহাড়ীআরাগঠ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণগুকঃ ॥ 

কষ্ণন্ত বচনং শ্রত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং। 

অথ রাধা! নিরাবাধা পুনঃ প্রাহ গদাধরং || 

বাপ নন্দ গোপ মাঅ যশোদ। 

জগতে বিদিত তোরে । 

তার পুত্র হা দেব দামোদর 

মিছ] চুরী দোষ মোরে ॥ ১ ॥ 

এথাঞ্ি শিয়রে বাশী আরে পিআ৷ 

সুতি আছিলে? [১৮১।২] আদ্গি। 

পাণী নিবারে' আসিআ। সে 

বাশী নিলেহে তৃদ্গি ॥ ২॥ 

বড়ার ঝিআরী ব্ড়ার বৌহারী 

আন্দে আইহনের রাণী । 

আন্দে বাশী তোর চোরায়িল কাহ্থাঞ্জি 

মুখে আন হেন বাণী ॥ ৩॥ 

আন্ে সে তোন্ষার সকল বেভার 

রাধা জাণে। ভালমতে । 

তেসি পুছি আহ্ছে তোন্ষার থানে 

বাশী নিলে কোণ ভিতে ॥ ৪॥ 

মিছা বোল তেজ সুন্দর কাহ্াঞ্রি 
সত্য কর পরমাণে। 

আন্দে যত বড় মন্দ লোক কাহ্ু 

তাক সখিজন জাণে ॥ ৫ ॥ 

না বোল ন। বোল নাগরী রাধা 

মোরে হেন দুষ্ট বাণী। 

এথার্রি' আন্ষার তোন্দে নিহ্ছে বাশী 
সকল লোকে ভালে' জাণী ॥ ৬॥ 
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তেজিজ। সংশয় কর পরতয় 

কাহ্াঞ্জি মোর বচনে। 

কোণ কাজে তোর বাশী হরি 

আমান করিব আছে ॥ ৭ ॥ 

যত আলঙ্কার বহুমূল সার 

সব রাধা মোর নে। 

স্বপ্নে জড়িত হিরাঞ' রচিত 
বাশীগুটি মোরে দে ॥৮॥ 

নাহি বোলে? তোরে ক[১৮২।১]পট উত্তরে 

সত্য বুয়িলে। দামোদরে 
মোঞ নাহি নেও তোন্ধার বাঁশী 

ঝগড় না কর মোরে ॥ ৯ ॥ 

নটকী গোআলী ছিনারী পামরী 

সত্যে ভাষ নাহি তোরে। 

তোএঞ নিলী বাঁশী গাইল চণ্ডীদাস 

দেবী বাসলীর বরে ॥ ১০ ॥ 

ভাঠিআলীরাগ ॥ যতি: ॥ 

(কোণ আম্ুুভ খনে পাঅ বাট়ায়িলে]। 

হাছী জিই। আয়র উট ন। মানিলে | ॥ 

শুন কলসী লই সখী আগে জাএ। 

বাঞ্র শিয়াল মোর ডাহিনে' জাএ ॥ ১॥ 

বাশীত লাগিআ৷ মোর কি ভৈল বড়ায়ি। 

আখায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্ার্জি' ॥ ধু & 
কথো দুর পথে মে"! দেখিলে সগ্চণী। 

হাথে খাপর ভিখ মাএ যোগিনী ৪, 
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কান্ধে কুরুআ লা তেলী আগে জাএ। 

স্থখান ডালত বসি কাক কাটে রাএ॥ ২ ॥% 

ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি দহতে পেজায়িবে! | 

যোগিনীরূপে মে। দেশান্তর লইবে! ॥ 

আনলকুণ্ডত কিবা তন্ন তেআগিবেঁ।। 
কাহুত লাখিআ। কিবা বিষ খাই1১৮২।২)আ! মরিবে ॥ ৩ ॥ 

বোল সুন্দর কাহ্চাঞ্চি' করিআ৷ করুণে। 

লোটাঙ্ ভূমিত ধরী তোদ্ধার চরণে ॥ 
কিসক কাহ্ছাঞ্জি' মোক দেহ হেন দোষে। 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ভীদাসে ॥ 8 ॥ 

আহেররাগ- ॥ একতালী ॥ 

কিসক নাগরী রাধা যোড়সি কান্দনে 

তিরীকল। পাতি ভাণ্চিবারে" চাহ কাহ্ছে ॥ 

সপ্ত লাখের মোর রী করি বাঁশী । 

না জাণো বাঁশীর স্ধী আপণে বোলসী 17 ১॥ 

আপণ! চিহ্নিত! বানা দেভ মোরে আণী। 

যবে তোর পরাণ না লৈব চক্রপাণী ॥ ফ্॥ 

সব আভরণ তোর কাটিআ। লইবে। । 

বাশীত লাগিআ৷ তোক বাদ্ধিউ। রাখিবৌ ॥ 

জীবার আশ যবে আছেএ তোন্ষার। 

ঝাট করী বাশীগুটা দিআর আন্ধার ॥ ২॥ 

বাঁশী পায়িলে কিছু না বুলিব গদাধর। 
আপণার সুখে রাধা জাইহ তোন্ষে ঘর॥ 

যর্বে বা না ধিবি বাঁশী ভাগ্তিবি আন্গারে। 

এখনী পরাণ তোর লৈবে৷ অবিচারে ॥ ৩৪, 
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[১৮৩।১]আপণ। চিহি্জী [ রাধা ] বাশী১ দেহ মোরে । 

নহে পাচ আবথা করিব আন্দে তোদ্ষারে ॥ 

এহা! স্তুণী বড়ায়িতে উপজিল হাস। 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ 

দেশবরাড়ীরাগ; ॥ আঠতাল। | 

হারায়িল তোল্ধার বাশী তেঁসি বড়ায়িতে হাসী 

মোর বোল স্ত্রণ চক্রপাণী। 

বুলী চৌর পৈসে ঘরে গিহীক সত্বর করে 

হেন দুঠ বড়ায়ির বাণী ॥ ১॥ 

কিকে কাকুতী করসি | চল] চল কাঙ্গাঞ্জি 

বড়ায়ি নিলে বাশী ॥ নাএ ॥ গু ॥ 

বু়ী বড় আছিদরী ভাণ্ডে তোদ্ধা মায়া করী 
তার মন বুঝিতে না পারী। 

দুঠ মন মিচ দেখে আত্ম সম পর লেখে১ 

চাহ। বাশী তাহাক মুরারী ॥ ২ ॥ 

দেখি তোঙ্গা আম্ুখ মোর মণে বড় দুখ 

মে। কেনে হরিকে! তোর বাঁশী | 

তোন্দেঞ্ি' বড় সিআন আপণে গুণিঅ। যান 

বড়ায়ি পরক বিনাসী ॥ ৩ ॥ 

আন্ধার বোল পরমান তাক না করিহ আন 

চল তোন্ে বড়ায়ির পাশে । 

[১৮৩1২] বাশ তত্ব কহিল আন্দে দোষ এড়ায়িল 

গাইল বড়, চত্তীদাসে ॥ ৪॥ 

শপ 

পপ 

১ পুধিতে বাংশী?। চু পুথিতে মিঠ” | ৩ পুথিতে দেখে । 
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দেশবরাড়ীরাগ: ॥ আঠতাল! ॥ 

তো বড়ায়িক দেসি দোষে বড়ায়ি তোগ্গাক দোষে 

সব মোর করমের কফল। 

'দুহার কপট হাসী চোরাআী৷ আন্গার বাঁশী 

রাধা! মোক না কর বিকল ॥ 

কেন্কে আমান করসী । 

আন্দে জাণী তোন্ষে নিলে বাশী ॥ নাএ ॥ ফ॥ 

তোরে বোলে । চন্দ্রাবলী আকুল মে! বনমালী 

তোন্দমে কৈল চুরী মোর বাঁশী । 

কণ নিআ পাশা এডি মিছা] [এ দোষসি বুঢ়ী 

হাদঘত ভয না মানসী ॥২॥ 

কহ “টা আঙ্গাব থানে কিবা আছে তোর মনে 

দুখ দেহ মোরে কি কারণে । 

বাশা দেহ একবান মাণির্বে। উপকার 

এহাত না কর তোন্গে আনে ॥ ৩॥ 

দৈরবে মোক শিন্দ পাইল তোন্দে এথা বাশী নিল 

বাশা দেহ নাকর নিরাশ । 

দেবী নাসলীচবণ কবী শিবে বন্দন 

গাইল বড চণ্ডীদাস ॥ ০ ॥ 

ভাঠিআলীরাগ? ॥ রূপকং ॥ 

ভাদর মাসের তিথি চতু'খীর রাতী । 

[১৮৪1১] জল মাঝে" দেখিলে? মো কি নিশাপতী ॥ 

পু কলসে কিব। ভরিলে। হাথে । 
পতেকারণে বাশী চুরী দোষসি জগন্নাথে ॥ ১ ॥ 
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জাণি মেণ আল বড়ায়ি কাহ্ছের কাহিণী। 

কলঙ্ক থুয়িল মোর বাশীচুরণী ॥ গ্র॥ 
গুরূর আসনে কিবা চাপিআ। বসিলে || 

জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলো ॥ 

খণ্ড বিচনীর কিবা বাজ ত্ুলী লৈলে? গাএ। 

€তকারণে কাঙ্গাঞ্চি বাঁশী চুরী দোষাএ ॥ ২ ॥) 

চান্দ সুরুজ বাত বকণ সাখী | 

যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী ॥ 

যবে মে। চুরী কৈলে। হজ নারী সতাঁ। 

তবে কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী ॥ ৩ ॥ 

এখণে আছিল বাঁশী তোন্ষার এই ঠাঁএ। 

আগু গেলী গোআলিনী সে বা লই জাএ ॥ 

আন্ছে বাশী নাহি নীএ প্রীমধুস্থদন | 
গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণ ॥ | 

রামগিরীরাগ” । একত 1লী লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ 

রাধে বুদ্ধাং ভৃশং শ্বদ্ধাং বিমৃদ্ত কতকৈতবাং। 

বঞ্চনং কুরুষে যন্মে সর্ববং তদ্বিদিতং মম ॥| 

গাই রাখি[১৮৪।২]তে নিন্দ গেলে বাশী মাথে। 

সেন! বাশী আল রাধা নিলী কোণ ভিতে ॥ ১ ॥ 

নান্দের নন্দন কাঙ্গাঞ্জি বোলো মো৷ তোঙ্গারে। 
কথ? কাশী হারায়িআ দোষসি আন্দারে ॥ ২॥ 

এথাগ্রিঃ আছিল বাঁশী সপ্জার বিদ্বিতে। 

সে না বাশ্ব রাধা মোর নিলে' কোণ ভিতে ॥ ৩৪ 

বিচারিতী। চাহ মোর দধির পসারে। 
কগ। বাশী হারায়িআ৷ দোষসি আন্ধারে ॥ ৪ ॥ 
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না বোল না৷ বোল রাধ। হেন দুঠবাণী। 

তোন্দে বাশী চোরাধিলে' আন্গে ভালে জাণী ॥৫॥ 

চান্দ স্বরুজ মোর আছে দুয়ি সাখী। 

আন্দা মিছ। দোষ কাক্ু খাইৰি দুঈ আখী ॥ ৬ ॥ 

সপ্ত লাখের মোর বাঁশী করী চুরী। 

আহ্রো গালী দেহ মোরে রাধিকা নাগরীঞ। ৭ ॥ 

বত দুধ নঠ মোর ঘোলের পসার । 

গোহারী ক।রবো রাজ। কংসেব ছুজর ॥ ৮ ॥ 

তোর কংশাম্থরক নাহিক মোর ডরে। 

হের ধরিলে। বলে তোহোর আঞ্চলে ॥ ৯ ॥ 

মি[১৮৫।১]ছ। চুরীদোষ দিআ। জাইতে দেহ বাধ।। 
তজী কৈলি আথান্তর করিবেক রাধ। ॥ ১০ ॥ 

বিণি বাঁশী দিলে তোর নাহিক গমনে | 

এহ৷ নবী কর মোরে বীশীগুটি দাণে ॥ ১১ ॥ 

সর্তো নাতি নেও ৰাশ' তোর গদাধর | 

গাইল বড চন্ীদ্রাস বাসলীবব ॥ ১১ ॥ 

দেশবরাডীবাগ"। কপকং ॥ 

নিপীয় বাধাখচনং নিষেধপকযাক্ষবং | 

বংশীমুদ্দিশ্ত কংসাবিব্বিললাপ নিবস্তবং 

সুদ্ধ স্ববধে শোভিত আল্দার বাশী 

নাল বান্ধিল* তার বাহিরে। 

অপ্রাণ। 

স্ৃণিত্। কি বুলিহে বলভদ্র ভাই 

বাঁশী হারায়িলে। মো শিঅরে ॥ ১॥ 

অ প্রাণ ধরণ না জাএ সুন্দরি রাধে । 

কে না নিল মোহন বাঁশী ॥ প্র ॥ 

১ পুবিতে বিদ্ধিল' | ূ 



4০২ আদি-মধ্যযুগের বাংল! ও শ্রীরুষ্ককীর্তন 

খগ যজু সাম আখর্বব 

চারী বেদ গাঁও মে। বাশীর সরে। 

স্ুণী সব দেবগণে কি ঝুলিহে আন্ষাবে 

কে না নীল বাঁশী সিঅরে ॥ ২॥ 

হার কেধুর রাধ! সব মোর নে। 

বান্ীগুটি আণী মোক দে ॥ 

বনমালা আভ[১৮৫।২]রণ তাহ! তোক দিবো । 

যে বোলসি তাহাক বরিবোৌ ॥ ৩ ॥ 

তোন্ষে মোর বাঁশী নিলে সুন্দরি [বা]ধা 

মোর মণে হেন পড়িহাসে১। 

বাসলীচরণ শিরে বন্দি 

আনন্ত বড়, গাইল চণ্তীদাসে ॥ ৪॥ 
শসা আত সস 

গুজ্ভরীরাগ; ॥ বপকং ॥ 

যমুনাক আইলে? নীর্তে পাণী। আল। 

তোর বাঁশী স্ুধিহো না জাণী ॥ কাঙ্গাঞ্চি হে॥ 

হর তোন্গে দেব চক্রপাণী । মআল। 

কেন্ছে বোল হেন দুষ্টবাণী ॥ ল কাঙ্গাঞ্রিঃ হে॥ ১॥| 

শিঅরে হারায়িআ৷ তোন্দে বাশী। 

মিছা কেন্ছে আঙ্ষারে দোষসি ॥ ল কাহ্া্রিত ॥ ঞ্ু॥ 

হয়িল মোর এতেক বএসে । 

কেহো নাহি দিল চুরীদোষে ॥ 

সব লোক মোরে ভালে জাণে। 

চুরিণী হয়িলাহো তোর থানে ॥ ২ ॥ 
১ পুথিতে পড়িহ্াহে?। 
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আতি রতিবেআকুল হজ । 
কমণ তিরীক বাঁশী দিআ ॥ 

সাধিলেহে আপনার কাজে। 

আন্ষা! কেহ্ছে দোষ দেবরাজে ॥ ৩ ॥ 

সরূপে বুয়লে। মো কাহণঞ্জি। 
তোর বাশী আন্দে নাহি পাই ॥ 

যাক[১৮৬।১] দিলে চল তার পাশে । 

গাইল বড় চশ্তীদাসে ॥ ১॥ 

কহরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণুকঃ ॥ 

স্থণহ আইহনদাসী তো মোর চোরায়িলি বাঁশী 
(তসি তোব পাছে বেড়াযিএ। 

বাশীগুটা দেহ যবে বড পুন পাহ তবে 

বাশী পাইলে স্ুর্খে ঘর জাইএ ॥ আল রাধা ॥ ১॥ 

স্বণহ নঢক কানু কেঙ্ছে কর আপমান 

তোর বাশা আঙ্দে নাহি নীএ। 

বাশী যবে পাইএ তর্বে ঘসি খাটিএ 

চারি চীর বরি বা পোডাইএ ॥ ২ ॥ 

সগর্গ মত্য পাতালে চিন্তিআ চাহিলে। মনে 
তো মোব নিআছিস বাঁশী । 

উচিতে গরুঅ মনে তোঞ মুচকে হাসী 

তাক দেহ আইহনের দাসী ॥ ৩ ॥ 

পান্তরে হারা বাঁশী মোর থানে খোজসি 

এহা না সহে মোর পরাণে। 

হেন যর্বে বোলে আন কাটে" তার নাক কান 

তোঙ্ষ। তেজে1 ভাগিনা কারণে ॥ ৪ ॥ 



১৬৬৪ আদি-মধ্যযুগের বাংলা! ও শ্ীকফকীর্তন 

বাপ বন্থু১৮৬২]ল মোর মাঅ দেঁবকীল 
সব দেবে আঙ্ষা ভালে জাণে। 

গোআলার ঝি তোল্ছে রাধা! চন্দ্রাবলীল 

ধিক বোল মোক কি কারণে ॥ ৫ ॥ 

আন্দে তআইহনদাসী আন্ষাতে চাহসি বাঁশী 

স্থণী তোক রোষিব কীশে । 

তোন্ে কাহ্ু বারে বারে ধিক বোল মোর থানে 

ফল পাইবে আপণার দোষে ॥ ৬ ॥ 
না বোল নিঠর বাণী আনছে দেব চক্রপাণী 

দেহ মোরে বাশীর আশে । 

বাসলীচরণ শিরে বন্দি ল 

গাইল বড়, চণ্তীদাসে ॥ ৭ ॥ 

গুজ্জরীরাগ ॥ যতি: ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥ 

নিরাশসবনেনাহং রাধয়া বিকলীকৃতঃ | 

বংশলাভায় বুদ্ধে ত্বমূপায়ং বদ সংপ্রতি ॥ 

যোল শত রাধার সঙ্গিণী। আল। 

তার থান চলহ আপুণী ॥ ল কাঙ্গাঞ্রি ॥ 

একে একে কর যোড়হাথে । আল। 

তর্বে বাঁশী পাইবে জগনাথে ॥ ল কাহ্ছাঞ্রি' ॥ ১॥ 

কত কান্দ নেতে১ মোছ লোহে। (১৮৭।১] আল। 

আন্তর পোড়এ মোর নেহে ॥ ল কাহ্ছাঞ্চি ॥ প্র ॥ 

আন্ষে হরি ত্রিভুবনে জাণী। আল। 

'আন্ষ। লী! পুরাণ বাখানী ॥ লবড়াযি॥ 

ব্রিদশগণের আন্ষে নাথ । অল। 

কেমণে করিব যোড়হাত ॥ ল বড়ায়ি ॥ ২॥ 

১ নেতে” নে” তোলাপাঠে। 
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এত বড় মোর আপমাণে । আল। 

স্থণি কি বুলিব দেবগণে ॥ [লবড়ায়ি॥] ঞ॥ 

স্থণ তোন্ষে নান্দের কুমার । 

নিজ কাজে বিকল সংসার ॥ ল কাক্গাঞ্রি ॥ 

যোড়হাথে বুলিহ বচনে। 

স্খী হইব রাধার মণে ॥ ল কাঙ্কাঞ্রি' ॥ ৩ ॥ 

কেছে তোঞ কাজ না বুঝসি। 
তণ্তী কয়িলে' না পাইবে বাশী [ ল কাহ্কাঞ্জি ॥] ঞ্॥ 

যোড় হাথ করিলে' বড়াষি ৷ 

তর্বে কি দিবেক বাঁশী রাহী ॥ 

পাছে জনি লোক উপহাসে। 
গাইল বড, চন্্ীদাসে ॥ ৪॥ 

হের গিআ তোকঙ্গার বচনে । 

হাথ যোড করে দেব কাজে ॥ | 

ধানুষীরাগঃ ॥॥ একাতলী ॥ 

প্রমুক্তকাকুবচনং কতসংঘতলং পুর2। 

বিলোক্য মাধবং[১৮৭।২] বৃদ্ধা রাধিকামিদমাদধে ॥ 

মেঘ যেহ্ু আবাঢ় শ্রাবণে । 

ঝরে তার পাণী নয়নে গো || 

কান্দিঙ্জা মলিন কৈল মুখে । 

কত তার দেখিবৌ হ্ুখে গো || ১ ॥ 

বাশীর শোকে চক্রপাণী | 

এবে তাক বাঁশী দেহ আনী* ॥ প্র ॥ 

যোড়হাথ কৈল দেব কাহ্কে। 

এব তাক বাঁশী দেহ দাণে ॥ 

১ পুথিতে'বাশী দেহ বাশী আনী;। 



১ পুথিতে শৌরীরাগঠ5,। 
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নাহি" পিন্ধে উত্তম বসনে। 

শরীরে ছুবল ভৈল কান্কে ॥ ২।। 

মোর বোল স্থুণ আবগাহী । 

কাহ্ছের পিরিতী কর রাহী ॥ 

দেহ বাঁশী কাহের হাথে । 

তুষ্ট হউ দেব জগনাথে ॥ ৩ ॥ 
যে বা রাধা আছে তোর মণে। 

কাঙ্তাঞ্জিকে বোল সে আপণে ॥ 

তাক করিব কাঙ্গাঞ্জি হরিষে । 

গাইল বড চন্ত্ীদাসে ॥ 
পপ শা 

গৌরীয়াগণ্» ॥ রূপকং ॥ 
বৃদ্ধাবচনমাকর্ণ্য বাধ। প্রাত গদাধবং | 

সাদবং সপ্রবন্ধষ্ণ পঞ্চবাণশবাতৃবা ॥ 

বুলিতে নারিএ তোর চরিতে । 
খণেকে তোর হএ আন চিতে ॥ 

একে করিলে তোঙ্গে যো[১৮৮/১] ড হাথ । 

কাজ বুঝিআঁ দেব জগন্নাথ ॥ ১ | 

সরূপে বোলহ বডায়ির থানে। 

মোর বোল না করিবে কি আনে ॥ প্র 

আন্দাক এডিঅ। গেল! বুন্দাবনে | 

বাশী বাজাধিলে তোন্দে থানে থানে ॥। 

তাক শুণী ভৈলে1 বেআকুলী। 
তোর বিরহে প্রিয় বনমালী ॥ ২ ॥ 

এভে ৷ কাহ্াঞ্রি খীর কর মন। 
কো ন৷ লঙ্ঘবিহ মোর বচন ॥ 
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তর্বে মেলিবেক বাঁশী তোন্দারে। 

সরূপে তোক বুইলে? দামোদরে ॥ ৩ ॥। 

কে কি না দিবে আন্গাক দুখে । 

এহ! বোল আপণ মুখে ॥ 

তর্কে কহিবে মো৷ বাঁশী উদ্দেশে । 

গাইল বড়ু চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 

দেশাগরাগ” || রূপকং || 

রাধিকাবাচমাচম্য প্রমোদভরমন্থরঃ | 

বংশীলাভত্বরাবেশাজ্জগাদ জবতীমিদং ॥ 

মন দির্জ। সুণ বড়াধি বচন আন্গার 

সরূপ কহিবে। তোর থানে । বড়াহি গো । 

বে বচন বুইল রাধা তোঙ্গার[১৮৮।১1 গোচরে 

তাক মোঞ না করিবো আনে '। বডায়ি গো ॥। ১ 

পরাণ বড়ায়ি তোন্দে বোল রাধারে | 

বাশী দিআ জীআউক মোরে ।। ধ্রু॥। 

যত কিছু করিলে 'মাঞ রাধার আতোষে। 

তার ফল পাইলে? নিজ দোষে ॥ 

মণে গুণিআ এবে কৈলো। মোঞ সাব । 

না লঙ্ঘিব বচন রাধার || € | 

তোন্ষে জাণহ বড়ার়ি মোঙোর বেভার ৷ 

অবিচল বচন আন্ষার | 

এহা সরূপ জাণী বুঝাহ রাধাবে ' 
বাঁশীগুটি দেউক আন্ষারে ॥ ৩ 

আন্ষার চরিত্র বিদিত তোর থানে | 

আর তাক কেছে নাহি' জাণে ॥ 

রাধার বচন আন্দে পালিব আবসে। 

বাসলী [শিরে] বন্দী গাইল চন্তীদাসে ॥ 8 ॥। 
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রামগিরীরাগ? ॥ বিচিত্র ॥ লগনী ॥ একতালী | দগুকঃ॥ 

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রত্ব! জরত্য প্রতিপাদিতং । 

মধুরং মাধবং প্রাহ বাঁধিকাধিমতী সতী ॥ 

কাহ্রাঞ্রি তোর কথা শুণ! ব১৮৯।১]ড়ায়ির মুখে । 

কহিত্ে না পারো? তাক ঘত পাইলে দুখে ॥ ১ ॥ 

তোলার বিরহে মে? হয়িলে। বেআকুলী | 

তে কারণে তোর বাঁশী নিলে? বনমালী ॥ ২॥ 

রাধা | 

বিরহে আকুলী ভৈল। আপণার দোষে । 

আল্গার নাশী তো চোরায়িলি রোষে ॥৩॥ 

আনল্দার খাখার যর্বে না করহ তোন্দে । 

তর্বে কি বিরহদুখ তোক দিএ আন্গে ॥ ৪ ॥ 

কাহ্াঞ্ি | 

যে কারণে খাখার তোন্ষার মোঞ কৈলো?। 

ভেকারশে বিরহ আনলে পুঁডি মৈলো। ॥ ৫ ॥ 

আর করতো চঞ্চল না৷ করিহ মনে । 

মোক বোষ ন। করিহ কাহারো বচনে ॥ ৬ ॥ 

তোক প্রতি মোর মণে নাহি কিছু রোষে। 

এহা তত্ব করী জাণী দেহ মোবে বাশে ॥ 5 ॥ 

বাঁশী দি কর মোর মন সোআথ । 

সহজে" তোন্ষাক সখী হইব জগন্নাথ ॥ ৮ ॥ 

বিরহে আকুলী যর্বে চাহো মো তোল্গারে | 

তখ[১৮৯২]ন আসিহ তোন্ষে আতি অবিচারে ॥ ৯। 

হের ভালমত্তে চাহি নেহ কাহণঞ্জি বাঁশী । 

আজি হৈত্ে চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী || ১০ ॥ 

সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী ৷ 

'আর তোর অহিত ন। করে বনমালী || ১১ ॥ 
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হেনমত্তে বাঁশী পাঅ' | হরষিত মণে । 

কালী[নি]১ নইতীরে ইহত্তে ঘর গেল] কাহ্ছে ॥ ১২ ॥ 

পাছে রাধিক। লআ বড়ায়ি গেলী ঘর । 

গাইল বড়, চণ্ডতীদাস বাসলীবর ॥ ১৩ ॥ 
১ পুথিতে কালী? । ১. 

ইতি বংশীখণ্ড; সমাণ্ত2! 

অথ রাধাবিরহঃ 
ইখং কষ্ণগত প্র।ণা কথঞ্চিন্রিজসম্মনি | 

নিনায় কতিচিৎকালং বাধিকা গৃহকন্মণি ॥ 

ভরিণীহাবিনযন] চিরায় বিরহে হবেঃ | 
গ্গাদ জবতী মন বাধা পঞ্চশবাতুর] ॥ 

বিভাবরাগ” ॥ রূপবণ ॥ দশক ॥ 

দূতা চিরকাল ?ভল 

তে বনমালী নাইল। 

তাক মো পায়িবো কত কালে । বড়ায়ি [১৯০।১] গো ১॥ 

সপনে দেখিলে মো বাহু । 

চিন্তে না পড়এ আন । 

তাক পাঅবে। কম" পরকারে ॥ ২ | 

আইল চৈত মাস ' 

কি মোর বসতী আশ । 

নিফল যৌবনভারে ॥ ৩ ॥ 

বিরহে আস্তর জলে । 

স্ুতিলে। কদমতলে। 

আধিক আন্তর মোর পোড়ে ॥ ৪ ॥ 



৯১১৩ আদি-মধ্যযুগের বাংল। ও শ্রীরুষ্কীর্তন 

পরিধান নেত লাসী। 

হাথত মোহন বাঁশী । 

সে কাক্গাঞ্জি: গেল! আকাশে | ৫ ॥ 

স্তিলে। সখির বোলে । 

সজল নলিনীদলে । 

তাত হৈর্তে আনল শীতলে ॥ ৬ ॥| 

ডালী ভরী ফুল পানে । 

মোরে পাঠাধিল কানে । 
তাক মে। না ছুবিলে। হাথে ॥॥ ৭ 11 

তাহ্ুল না লৈলে? কবে । 

তোক মাইলে? চডে। 

তেঁসি কাহ আন্মুখিল মোবে | ৮ || 

দূতী ধবে | তোব পাএ। 

হের মোর প্রাণ জাএ । 

কহ মোবে জীবন উপাএ || » || 

বহে প্রভাত সমএ । 

.মলয শিষল খাএ । 

বুন্দাবনে কৃষিলী কাছে বাএ || ১০ ॥ 

সাগবসঙ্গম ঠিআ | 

গাএর মীস কাটি[১৯০।২]আ । 

আপণা মগর ভোজ দিআ || ১১ ॥ 

এ জন্মে বা না কবিলো ভাগ । 

হারাধিল? কাঙ্ছেব লাগ । 

আর তার ন। পাধিবৌো লাগ ॥ ১২ ।। 

কিব। পুরুব জরমে । 
খগুব্রত কইল আন্দে। 

তার ফলে" কাহ্হাঞ্রি হারায়িল। ॥ ১৩ ॥ 
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আণি দেহ খনমালী । 

বন্দিঅ? দেবী বাসলী । 

গাইল বড, চণ্তীদাসে || ১৪ ॥ 
আপ শপ শপ 

বেলাবলীরাগঃ ॥ কুড়কঃ ॥ 

দেখিলে । প্রথম নিশী সপন স্থন তো বসী 

সব কথা কঠিআরে 1 .তান্দারে হে। 

বসি! কদমতলে সে বুঞ্চ করিল কোলে 

চুশিল বদন আল্গারে হে ॥ ১ | 
এ মোর নিফল জীবন এ বডাবি ল। 

সে কুষ্জ আনিঅ। দত মোতর হে | প্রু॥। 

লেপিঅ। তন্ন চন্দনে বুলিআ তবে বচনে 

আড়বাশী বাএ মধুরে | 

চাহিল মোরে শ্বতী ন। দিলে? মো আন্ুমতী 

দেখিলে। মে৷ ছুঅজ পহরে | ২।। 

তিঅজ পহর শিশী মোঞ কাহ্গাঞ্জির কৌলে বসী 

নেহালিলে 1১ তাহার বদনে [১৯১1১] । 

হীসত বদন করী মন মোর নিল হরী 

বেআকুলী ভবিলে। মদনে || ৩ ॥। 

চউঠ পহরে কাহ্নু করিল আধর পান 

মোর ভৈল রতিরস আশে । 

দারুন কোকিল নাদে ভাশিল আঙ্ষার নিন্দে 

গাইল বড়, চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 
০ “হত চির 

১ গুথিতে নেহানিলে। 



১১৭ আদি-মধ্যযুগের বাংল! ও শ্রীরফকীর্তন 

বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুৰ; ॥ 

সপনে দেখিলে! মো কা । আগ বড়ায়ি। 

চিত্তে মোর ন। পড়ে আন | কি হরি হরি 

ভাণিল মদন পাঁচ বাণে । আগ বড়ায়ি । 

তে মোর দগধ পরাণে ॥ কিহরি হরি ॥ ১।| 

মুকুলিল কুপ্ত নেআলী। আগ বড়াধি। 

আণিআর বনমালী ॥ ধর || 

দূর্ষিণ মলয়া বাজ বহে । 

না৷ জাণেো মো কেহ করে গাএ ॥ 

ঝাট করা কাঙ্কাঞ্জি আনা । 

রতী স্তর্খে রজনী পোহাও ॥ ২ ।। 

এ মোর বাহুর বলএ , 

সব খন খসিআ! পড়এ |। 

অনমীষ নয়ন করিত । 

বিকলী মে তার বাট চাহি ॥ ৩।। 

এবে মোর সংপুন বএসে ' 

কিকে কাহ্ু করে আমরিষে ॥ 

ঝা১৯১।২]ট করী আন কাঙহ্গ পাশে । 

গাইল বড়, চণ্ডীদাসে ॥ 8 ॥ 

ভৈরবীরাগত |॥ একতালী ॥ রূপকন্থা ॥ 

কাহ্ের তাশ্বুল রাধা দিলো তোর হাথে। 

সে তান্ুল রাধা তো ডাগিলি মোর মাথে ॥ 
এবেঁ ঘুসঘুসাঞ্জ। পোড়ে তোর মন । 

পোটলী বান্ধিঞ রাখ নহুলী যৌবন ॥ ১ ॥। 
পাগলী রাধা! গোআলিনী গো । 
কথ? পাব নান্দো]যশোদার পো ॥ প্র ॥ 
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গন্ধ চন্দন রাধা দিলে তোর গাএ। 

সে গন্ধ চন্দন যুছিলী বাম পাএ। 

এবে তো গোআপিনী কি বোলসি আর । 

কাহ্ন দূর গেল বৃন্দাবনের পার ॥ ২ ॥ 

বিথর বুয়িলে তোরে কাহ্ছের আন্তরে | 
তর্বে বাম করে চড মাধিলি মোহোরে ॥ 

এর্বে কানের আন্তরে তোর প্রাণ জাএ। 

তাহাক করিব আন্দে কমণ উপাঁএ ॥ ৩ ॥ 

আনেক কাকুতী করি তোক গোআলিনী । 

আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী ॥ 

এবে নিবারিজ! থাক আপণার মন । 

গাইল বড, চণ্তীদা[১৯২।১]স বাসলীগণ ॥ 8 ॥ 

ধানুষীরাগঃ ॥ একতাঁলী ॥ 

এ ধন বৌবন বডাঘি সবঈ আসার । 

ছিপ্তিআ পেলাইবৌ গজদুকুতার হার ॥ 
মুছিআ। (পেলায়িবে [মো]যে সিসেব সিন্দুর | 

বাহুর বলয! মে! করিবো শ'খচুর ॥ ১।। 

দ্রাকণী বড়াষি গো কেহ প্রাণদান | 

আপণার দৈব দোষে ভারায়িলো কানু ॥ প্রু।) 

মুণ্তিঅা৷ পেলাইবৌ। কেশ জাইবে। সাগর । 

যোগিনীরূপ ধরী লইবে! দেশান্তর ॥ 

ঘর্বে কাঙ্গ না মিলিহে কবমের ফলে । 

হাথে তুলিঅ? মে খাইর্বো গরলে ॥ ২ ॥ 

কাহু সমে সাধিত্ে না পারিলে1 রতীসিধী ॥ 

আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী ॥ 

এভোহোৌ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার । 

আণিআ৷ দ্িআর মোকে কাহু একবার ॥ ৩॥ 

₹. ঘীঃ--৯ 



১১৪ আদি-মধ্যযুগের বাংল! ও শ্রীকৃফক্ীর্ভন 

মাথে শস্তু সম খোঁপা! শিসতে সিন্দুর । 
এহ। দেখি কেহ্ছে কাহু গোলান্ত বিদুর ॥ 

আনাথ করিঞ্া। মোক কাহ্ছাঞ্রি পালাএ। 

বাস[১৯২।২]লী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥ 

ভৈরবীরাগ; ॥ কুড়ুৰঃ ॥ 

কাল কাহ্নাঞ্জি কঠিন তার আন্তর ল 

বোলে ঢালে না আইসে তোর থানে। 

তোল্ধার নেহাত লাগি আনেক সম্তাপ পার্জ 

গেল [| কাঙ্গাঞ্চি সে] বৃুন্দাবনে ॥। ১0 

নিবারিজী। থাক নিজ মনে। 

আপণ। রাখিআ। কা এবে গেল৷ নিজ থান 

তাক পাইব কেনমনে ॥ প্র ॥ 

তোর চরিত্র ভাবিআ। আন্তর দগধ হতী। 

ভাল মন্দ কিড় না মানিআ । 

৯1 করিআঅ। কাছে, গেল মাঝ বুন্দাবনে 

তোর নেহে তিলাগ্তলী১ দিঅ। || ২ ॥ 

কমণ সুধিঞ' যাইবো কথ? তার লাগ পাইবো, 

আপণেঞ্জি বোল স্থবদনী । 

আশে প্রকার করী আণি দেব মুরারী 

তর্বে তাক আণে! গোআলিনী ॥ ৩ || 

নটক সে গদ্দাধরে অশেষ মুরুতী ধরে 

কোণ চিহ্ে পাইবে। উদ্দেশে । 
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ। 

গাইল আনন্ত [১৯1৩১] বড়, চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 

১ গুধিতে তিনাগুলী; । ২ গুখিতে পাহবৌ।। 
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কোড়ারাগঃ | রূপকং ॥ লগনী || দণ্ডকং ॥ 

আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ। 

সহিষ্টে নারে মনমথবাণ ॥ ১) 

কণ। মনমথ কথ? সে বাণ। 

কোমণ বাণে লএ পরাণ | ২॥ 

বসন্ত কালে কোকিল রাএ। 

মণে মনমগ সে বাণ তাঞএ || ৩ || 

অশ্লার "বাল সাবধান ভয়। 

নাভির চন্দ্রকিরণে সোঅ ॥ 6 ॥ 

পি শতিৰ আঙ্গে চন্দ্রকিরণে | 

আপিকে বড়ারি দে মদনে || ৫ ॥ 

মোর বে'ল তো মণে পরিভায় । 

স্তিল চন্দন আঙ্গে বুল'অ || ৬ ॥ 

পেডে বছলবর সেই চন্দনে | 

হা দু নর লহ সেই তন্দাবনে 1 ৭ | 

নাদ ভ'্লুকে হাতি হনে । 

'কুমতশ পাঠ দে নল্দাবনে 1৮1, 

বপ্দ ভালুকে বা হাঙ্গাক খাড়। 

বান্গাঞ্জির উদ্দেশ পরাণ জাউ || ৯।| 

গুন কহে খরতর পার । 

পেমণে তাভাত হইবে পার ॥॥ ১০ | 

যনে ডুবিজী। মরে | যযুনাতরঙ্ছে । 

তবে লয়িবে' গিআঅ। কাজের সঙ্গে 1১৯৩২] ॥ ১১ ॥ 
পরিহর রাধ। কাচের আশে । 

বাসলী বন্দী গাইল চণ্ভ্ীদাসে | ১২ || 
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বিভাষরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকন্বা || দণ্ডকঃ ॥ 

শত পল সোনা বড়ায়ি লঞ্জ|ী সে মেল। 

প্রাণনাথ কাঙ্গাগ্রি'ব উদ্দেশে চল ॥ ১।। 

কাল কাঙ্গাঞ্জি মাথাতে ঘোডাচুলে। 

এহি চিন্তে কাহ্াঞ্রিট কে চাইহ গোকুলে ॥ ২॥ 

সুগন্ধ চন্দনে বড়াষি লেপিঞ্জা গাএ । 

করে করতাল মধুব বাঁশী বাএ ॥ ৩ ॥ 

কাল কাহণঞ্রি গাএ ধরে পীত বাসে। 

ষোল শত গোপীজন যাএ তার পাশে ॥ ৪ ॥ 

নেত১ ধড়ী পিন্ধি আগ পাছু ণাম্বাএ। 

চরণে নৃপুর কণুঝুনু কাট়ে রাএ ॥ ৫ ॥ 

কপুরবাসিত বডাধি নেহ গুআ পান। 

শকতি করিআ' চাহিঞ্জা আন কাহন || ৬॥ 

আগেত চাইহ বডাযি বন্ুলের ঘরে। 

আবাল চরিত্র কাঙ্গ মায়া বড করে ॥ ৭ ॥ 

তথ না পাইলে' চাইহ যশোদার কোলে। 

মায় পাতে কাঙ্গাঞ্চি তথ? নিন্দভোলে ॥ ৮ ॥ 

তথ] না [১৯৪।১] পাইআ চাইহ যমুনার কুলে। 

বাছা! রাখিবারে কাঙ্ত ২ জাএ সে গোকুলে ॥ ৯ 

তথ না পাইআ্আা চাইহ যমুনার ঘাটে । 

শিশু সঙ্গে বেডাএ সে যমুনানিকটে ॥ ১০ ॥ 

বৃন্দাবনে কাঙ্গাঞ্ডিঃ চাইহু ভালমতে । 

তকগণে চড়ে কাকু নানা ফল খায়িতে ॥ ১১ ॥ 

হাথতে লগুড় বাঁশী বাঁএ সে সুরলে | 
তথ" চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে ॥ ১২॥ 

তথাত চাহি্জ। না পাহ যবে কাহ্ন। 

. তবে স চাইই বড়ায়ি গোপগণ থান ॥ ১৩ 
সপ | আশিক সপ পেপসি তিক 

_ নেত”, ত'র একার কাটা । ২ কাক তোগ্াপাঠে। 
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তথাহে। চাহি চাইহ অশঙ্কেত থানে । 

গোপীগণ লঞ্জ! কিবা করে নিধুবনে ॥ ১৪ ॥ 
তথহে। ৮'হিঞ্জ। যর্বে না পাহু গোপালে। 

তর্বেসি চাইহ গিঞ্জ। ভাগীরমীকুলে ॥ ১৫ ॥ 
তথ ন। পাইলে চাইহ সাগরের ঘরে । 

সাগর গোআলে বাত পচিহ সত্ররে ॥ ১৬॥ 

তথ? গেলে বর্ষে বডাযি না পাহ কা । 

তর্বে স পুছিহু বডাযি সব জন থানে ॥ ১৭ ॥ 

তর্বে সুখি পাইবে যখা বসে [১৯৪২] জগন্নাথে । 

আদি আন্ত কথ। সব কহিল তোগাতে ॥ ১৮ ॥ 

তোর বোলে কাহ্গ মোর আসিবেক পাশে । 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্থীদ্াসে ॥ ১৯ ॥ 
যর পপ সস 

ভৈরবীরাগ” ॥ কুড়্ক, 

মোঞ' ত সুন্দরি বাধ। আনি বড বুট্রী ল 

বেডাযিতে মোতে বল নাহী 

মোঞ যে বোলে । উত্তর তাত আন্ুুমতি কর 

আপনশেত্রিত চাহ ত কাক্গাঞ্জি ॥ ১ ॥ 

বাধা ল। 

না হেলিহ বচন জাঙ্গারে । 

যে পথে উদ্দেশ পাহ। সে পূণে' আপণে যাহ। 

তবে কাহ্ছাঞ্রি' মেলিব তোঙগারে ॥ ক ॥ 

চাহির্তে চাহিতে যবে সে বাহুর লাগ পাহ+ 

তর্বে তাক বুলিহ বিনএ। 

আর বোলে? উপাএ ধরিহ তাহার পাএ 

তবে তোকে হয়িবে সদএ ॥ ২ ॥ 

১ পা”, হর আকার কাটা । 
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কান্ধের উদেশ করী ভ্রমিহ মধুরা পুরী 

নান! গিরী কন্দর বনে। 

বড় যতন করিজ। চণ্তীরে পূজা মানি! 
তবে তার পাইবে দরশনে ॥ ৩ ॥ 

চল তো মথুরা পুরী [১৯৫।১] তথণ তোকে পাইবে হরী 
না চাড়িহ রাধা তার পাশে । 

বাসলীচবণ শিরে বন্দি 
অনন্ত বড়, গাইল চত্তীদাসে ॥ 9॥ 

শি হা ১ সসপস্ট 

মালবরাগ" ॥ একতালী ॥ 

দধি দুধে সঙ্জাইঅ। ঢকে। 

স্থণ বড়ায়ি ল। 

জাইবে ভাট মথুরাক বিকে ॥ নাএ॥ 
আল হের। 

ন৷ বিকাএ বদি ছুধ তথ ]। 

স্থণ বড়াযি ল। 

তো কাহ্াঞ্রি সমে হৈবে কথা ॥ নাএ ॥ ১ 

-আল হর । 

মথুরার নামে প্রাণ বুরে। 
অুণ বড়ায়ি ল। 

সাদ লাগে কাহ্ছাঞ্ি দেখিবারে ॥ নাএ ॥ পু ॥ 

পিদ্ধি বউল পুষ্পের হার। 

কগ্নত কুগুল হিরার ধার ॥ 

পিশ্ধিঞ্জ। আমূল পাটোলে। 

কাঙ্াঞ্রি' দেখি পড়ি গেলে? ভোলে ॥ ২ ॥ 
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*যেই খনে কাহ্াশ্রি' দেখিবেঃ। 

তখনেই তাক ন। এড়িবৌ ॥ 

যোগী যোগ চিন্তে যেহুমনে৯। 
কাহ্ণাঞ্রি' ছাড়ী না জাণো মো আনে ॥ ৩ 

ন। শুণিলে। তোল্ষার বচনে । 

না খাইলে? বাহ্ছের গুআ পানে ॥ 
যত বৈল সব মতিমো[১৯৫।২]ষে। 

গাইল বড় চন্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 

সপ 

ভাঙ্িআলীরাগ' ॥ লঘুশেখর; ॥ 

যেন! দিগে গেল! চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো । 

সে দ্িগে কি বসন্ত না জাণী॥ আল ॥ 

এর্বে মোর মণের পোড়নী ॥ আল বাড়ায়ি গেন। 

যেন উঠলে কুম্তারের পণী ॥ জাল ॥ ১ ॥ 

কমণ উদ্দেশে মো জাইবেো । আল বড়ায়ি গো । 

কথা ন! সুন্দর কাহগ পাইবে ॥আ!॥ প্রচ ॥ 

মুকুলিল ভাম্ব সাহারে । 

মধ্ুলোভে ভ্রমর গুজরে ॥ 

ডালে বসী কুয়িলী কাটে রাএ। 

যেক্গ লাগে কুলিশের ঘাএ ॥ ২ ॥। 

দেব অস্থুর নরগণে । 

হস হএ মনমথবাণে | 

না! বসএ তথ] কি মদনে । 

যোদগে বসে নারায়ণে ॥ ৩ ॥। 

গীন কিন উচ তনে। 

কাহ্ছাঞ্রি' পাইলে দিবে। আলিঙ্গণে ॥ 

১ যেহুমনে?, হার একার কাট? এবং মনে” তোলাপণঠে 
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ততো যদি এড়ে দামোদরে । 
তা দেখিতে প্রাণ জাএব মোরে১ || ৪ || 
না শুণিলে। কাহুঞ্িঃর বোলে ॥ 

ন৷ নয়িলে। কাহ্াক্রি'র তান্বুলে ॥ 

যত কৈলে1 মব মতিমোষে । 
গাই[১৯৬।১]ল বছু চস্তীরামে ॥ ৫॥ 

পপ পল সস 

ধানুষীরাগ ॥ যতি; ॥ 

তোকে তত্ব বোলে? চন্জ্রাবলী | 

যোড়হাথ করী বনমালী ॥ 

তাত বড়'পাইল আপমান। 

তেঁসি তোন্ষা ছাড়ী গেল কানু ॥ ১ ॥ 

এব তোর বিরহপোডনী । আল। 

কথ গিআী। পাইৰ চক্রপাণী ॥ ধ॥ 

তোর সথিজন হেন ঢাহে । 

কাঙ্গাঞ্ি তেজুক তোভোরং নেহে ॥ 

তর্বে কা্গাঞ্জি লঙ্জ। বুন্দাবনে । 

কেলি করে সেহি গোগীগণে ॥ ২॥ 

ফোলহ সহজ গোগা লয়িআ। 
বৃন্দাবন মাঝত বসিআ ॥ 

নানা রসে বসে বনমালী | 
তোন্দাক বঞ্চিষ্জী চন্দ্রাবলী ॥ ৩॥ 
আইস রাধ। যাই বুন্দাবনে । 
তবে তার পাব দরশনে ॥ 
তবে তোরে কাঙ্গ বাঃ সন্তাসে। 
গাইল বড়ু চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 

১ মোরে, মো' তোলাপাঠে। ৩ যোলহ,, হ' তোলাগাঠে। 
২ তোহোর,, হো, তোলাপাঠে। ৪ বা” তোলাপাঠে। 
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ললিতরাগঃ ॥ একতালী ॥ 

অশরীরশরৈঃ কৃশিতাঙ্গলতা 

বিততাধিযুতা গতসাতততিঃ। 
পরিচিন্ত্য চিরং চরিতানি [১৯৬।২] হরে- 
রভিমন্্যজনী জরতীমবদৎ ॥ 

যে কাহু লাগিআ? মে। আন ন। চাহিলে? 

বডায়ি 

শ। মানিলে। লঘু গুরু জনে । 

হেন মনে পড়িহাসে আগ্গ। উপেখিঅপ রোষে 

আন লআ। বঞ্চে বুন্দাবনে ॥ ১ ॥ 

1ডাযি গে। ॥ 

কত দুখ কহিব কাহিণী । 

দহ বুলী ঝাপ দিলে । সে মোর নুখাইল ল 
"মাঞ নারা বড আভাগিনী ॥ ফ্র॥ 

নান্দের নন্দন কাহ্ যশোদার পে। আল 

তার সমে নেহ। বাঢ়াধিলে। । 

গুপর্তে রাখিতে কাজ তাক মোঞ বিকাসিলে? 

তাহার উচিত ফল পাইলে? ॥ ২ ॥ 

সামী মোর ভ্বরুবাব গোঙজাল বিশাল 

প্রতি বোল ননন্দ বাছে। 

সব গোপাগণে মোরে কলঙ্ক তুলিঅ” দিল 

রাধিক। কাহ্ছাঞ্ি র সঙ্গে আছে ॥ ৩॥ 

এত সব সহিলে। মো কক্তের নেহাত লাগী 

বড়ায়ি 
মোকে নেহ বাঙ্গাঞ্জির পাশে । 

বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ। 

গাইল বড় [১৯৭১] চণ্ডীদাসে & ৪ || 
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বঙ্গালরাগ; ॥ বপবহ ।। 

হরি হরি । 

আম্মুখ না কব তোন্গে শুন গোআলী । 

নিকট মেদ্সিব তোর প্রি বনমালী ॥ 

হরি হরি। 

মলিন না কর রাধা চান্দসম ম্খ। 

তোব দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ ॥ ১॥ 

হৃদয়ে ভরস কব থাক মে'ব থানে। 

আপাণে মেলিব তোক গোকুলেব কাঙ্ছে ॥ ঞ॥ 

আইস মেব সঙ্গে বাধা যাই বুনগাণনে । 

চাহি কুপ্তে কুপ্ঠে তোর প্রিয নারাযণে ॥ 

বারতা পুভিউ বাধ। সব ভন থানে। 

আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধূন্দনে ॥ ২॥ 

কেমনে বেডাএ কাহ্ন বিবা কপ ধবে। 

একে একে সব কথা কহ তো আন্কারে ॥ 

আবাস জাদ্বি কেহে। যথ। বসে কাজে । 

পুছিতে পুিতটে তার পাব দবশনে ॥ ৩॥ 

কিন" জল কিবা থল কিবা বন্দাবনে | 

গব। বাখে কিবা বনে নান্দের নন্গনে ॥ 

সব ঠাই চাতিঅ' আশির [১৯৭।২| ীনিবাস। 

বাসলী শিবে বন্দী গাইল চণ্তীদাস ॥ ৪ ॥ 

ললিতবাগ* ॥ একতালী ॥ 

ময়ুরপুছে বান্ধি টডা কেশপাশে দি বেড়া, 

কনয। কুন্তুমে বান্ধী জটা। 

দেহ নীল মেঘ ছটা! গন্ধ চন্দনের ফোটা 

ষেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা ॥ ১॥ 
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দুূতা ল 

তোন্দে কি দেখিলে' কৃষ্ণ জায়িতে । অ1। 

এ বাটে জায়িতে গায়িতে নান্দের পোজ 

হাসিতে এ বাঁশী বোলাতে ॥ 

নিশ্মীল কমল বজনে নীল উতপল নয়নে - 

রতন কুণ্ডল শোভে কনে । 

মাণিক দশন যুতী গিএ শোভে গজমুতী 

জীএ রাহি তার দরশনে ॥ ২ ॥ 

চন্দন চচ্চিত গাএ ঘাঘর সমগর পাএ 

(হন বেশ হেন দরশনে | 

নেত পরিধান লাসী হাথে মৌহারী বাশী 

(স পুত গলান্ গগনে ॥ ৩ ॥ 

মোঞ 5 আভাগিনী বাহী “সি ভারাধিলে। কাছ প্রি" 

এনে তাক ঢাভি বন" দেশে। 

তথ1[১৯৮।১]ত পাইব স্ত্ধী নাডাযি তোঙ্গার বুধী 

গাইল নড চও্াদাসে ॥ ৭ ॥ 

বেদাররাগ, ॥ রাপকং ॥ 

তোন্দে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান । 

তোন্দার গানত মে। না বুলিবো আন ॥ 

আবসি আইসে কাকু কদমের তলে । 

হাথত লগ্ুড করী রাখএ গোকুলে ॥ ১ ॥ 

চল চল গোআলিনী যমুনার কুলে । 

আবসী পাইবী তথা বালগোপালে ॥ ফ্। 

কিব। রাতী কিব। দীন মাঝ কুন্দাবনে | 

নান] ফুল নানা ফল খাএ নারায়ণে ॥ 

১ রন' তোলাপাঠ। 



১২৪ আর্দি-মধ্যযুগের বাংলা ও গ্রীরুষককীর্তন 

গোপযুবতী সমে করে নিধুবন । 
তথ গেলে" রাধ।১ তার পাইব দরশন ॥ ২ ॥ 
শুভযাত্র! করি রাধা কর মনোবল । 

তথ ৷ তোর মনোরথ হয়িব সফল২ ॥ 

আঙগ্গে জাণি কাঙ্গাঞ্জির চরিত্র সকল। 

ছাড়িত্ে না পারে সে তো১ কদমের তল ॥ ৩॥ 

পরতয় কর রাধা আন্গার বচনে । 

সত্য বচন ছাড়ী না বোলো মো আনে ॥ 

কদমতলাক জাইউ চি[১৯৮।২]ত্তের হরিষে | 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চস্ত্রীদাসে ॥ ৪ ॥ 
পম 

পান্ধীরাগ ॥ একতালী ॥ 

কদমতকতল গিউ৷। 

কিশলযে' শয়ন বিডাইআ! ॥ আল রাধ ॥ 

আগর চন্দন আঙ্গে মাথী | 

কাজলে রগ্ডিল ছুঈ আখী ॥ল॥১॥ 

হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে । 

চলি গেলি রাধিকা হরিষে ॥ প্র ॥ 

ফুলে জড়ী বান্ধি কেশপাশে। 

পরিধান কর নেত বাসে ॥ 

ভূঙ্গার ভরিআ নৈল জলে। 

বাটা ভরী কপুরি তান্বালে ॥ ২॥ 

১ রাধা' তোল্লাপাঠে। 
২ সফল:, ক" কাটিয়া! তোলাপাঠে ফ' করা। 

৩ সে তো” ভোলাপাঠে। 



ব্াধাবিরহ ১২ 

তরুদল চালএ পবনে । 

কাহ্ু আইসে হেন তাক মানে ॥ 

না দেখিআ। ছাড়এ নিশাসে । 

ঝড়ায়িক মাঙ্গে আশোআসে ॥ ৩ ॥ 

হেনমর্তে কতোখন রহী । 

কদমতলাত রাধা রাী ॥ 

ন। পাইল কাঙ্ছাঞ্ি দৈবদোষে । 
গাইল বড়, চণ্টীদাসে ॥ 8 ॥ 

পাহাড়ীআরাগ? ॥ ক্রীড়া ॥ 

কদম্বশ্ত তলে স্থিত্বা বাধা তত্র চিরক্ষণ: ৷ 

মনোজশিখিসন্ভপ্া বি১৯৯।১]ললাপ নিরস্তরং | 

দিনের সুরুজ পোড়াজি। মারে 

রাতিহে। এ ছুখ ঢান্দে। 

কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি 

চখুত নাইসে নিন্দে ॥ 

শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাও 

তভে। বিরহ না টুটে । 

মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি 

লুকাও তান্ার পেটে ॥ ১ ॥ 

আল। 

দহে পৈস্থ কাল দূতী। 
উথাআ পাথাআ আদ্ধা আগিল 

নিফলে পোহাইল রাতী ॥ গ্রু ॥ 

তরে বুয়িলে? বড়ায়ি কি মোর কাহ্ছের 
সমে নেহা বাঢ়ায়িআ। 



১২৬ 

পপ পচ আজ 

১ মোরে; স্তোলাপাঠে। 

২ বাশে) আ”/কাটিয়া তোলাপাঠে বা” কর! । 

আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীকষ্ককীর্ডন 

এখন আঙ্ষার মরণ বড়ায়ি 
নিকট মেলিল আসিজী! ॥ 

দিন পাচ সাত রসত লাগিঞ 

ছুগ্ডণ পোড়নি সারে। 
আর তার মুখ দেখিতে না পাইলে 

করমফল মআন্বারে ॥ ২॥ 

সব খন মোরে নান্দের নন্দন 

চন্বন করে কপোলে । 
হেন হান নিধী কে হরি নিলে 

মো ছুখমতীর হেলে ॥ 

একে দহদহ ঘসির আগুণ 

আরে কে না জালে ফুকে॥ 

ভিড়ি আলিঙ্গন দিতে ন৷ পাইলে? 

[১৯৯।২]এ শাল থাকিল বুকে ॥ ৩ ॥ 
কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি 

কি মোর বসতী বাশে২ ॥ 

আন পাণী মোকে একো না ভাএ 

“ কি মোর জীবন আশে ॥ 

মাথা মুচি যোগিনী হর্জ। 

বেড়ায়িবে। নান। দেশে । 

বাসলীচরণ শিরে বন্দি 

গাইল বড় চগীদাসে ॥ ৪ ॥ 

টিপ সপ স্টল সপ লী শী শপ এপ সপ শিস ২ ঙ পারার ্ 
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মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ 

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশা । 

একসরী ঝুরেণ মো কদমতলে বসী॥ 

চতুপ্দিশ চাহে কৃষ্ণ দেখিতে ন। পাণ্। 

মেদনী বিদার দেউ পস্ঞজি। লুকাণ্ড ॥ ১ ॥ 

নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে । 

সব খন মন পুরে কাঙ্গাঞ্ি দেখিতে ॥ ল ॥ গ্রু ॥ 

জমর! ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে ' 

কোকিল নহলে নসী সহকারডালে ॥ 

মোঞ তাক মানো। বড়াধি যেঙ্ু যমদুত । 

এ দুখ খণ্চিব কবে বশোদার পুত ॥ ২ ॥ 

বড পতিআশে আহলে । বনের ভিতর । 

ততো না মেলি.২০০।১!|ল মোরে নান্দের স্ন্দর ৷ 

উললত মৌপন (জর দিনে দিনে শেষ । 

কাঙ্গাঞ্জি ন' বুঝে দেবে এ বিশেষ ॥ ৩ । 
মলয পবন বহে বসন্ত সমএ । 

বিকসিত কুলগন্ক বত দূর জাএ ॥ 

এবে ঝাট অন বডাধি নান্দের নন্দন | 

গাইল বড, চন্তীদা বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ 

কনুরাগ ॥ যতি” ॥ 

মাুরর পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে 

ধীরে ধীরে" বহে বসন্তের বাএ। 

এর্বে নানা ফুলে মোঞ সেজ1 বিছাইজ। 

কাহ্ছাঞ্চি” কাঙ্ছাঞ্রি দেও রাএ ॥ ১ ॥ 
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আল হের [ বড়ায়ি]। 

কাহ্ঞ্জি মোরে আণিত দে। 

আল পরাণের বড়ায়ি ৷ 

কাহ্াঞ্রি” মোকে আণিজ। দে ॥ ফ॥ 

বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি 

এহাত কেমনে হয়িব পার। 

যদি কাহ্াপ্রি” কর পার এ মোর কুচকুস্ত ভেল৷ করী 

হএ মোর তবেঁসি নিস্তার ॥ ২ ॥ 

এহি ত বুন্দাবন বড়ায়ি পুড়িজী মারে 

মণে পড়ে কাহগঞ্রিঃ [২০০।২]র নেহে। 

এব গর নহে | চিত] এ বড়ায়ি কোণ পরকারে 

মরি জাইব কান্তের বিরহে ॥ ৩॥ 
এহি রন্দাধনে এ বড়ায়ি তিলে তিলে চাহিল 

না পাইল কাঙ্ছের উদ্দেশে | 
বাসলীচরণ শিরে বন্দিঅ। এ বড়ায়ি 

গাইল বড়ু চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 
আউল 

বেলাবলীরাগঃ ॥ যতি; ॥ 

তা মাধবমশ্শিষ্য পবিশ্রান্ত। বনাস্তরে | 

জগদ1 জরতীং বাধা স্মরজরভরাতুর1 ॥ 

প্রভু জগন্নাথে মোরে যত বুইল। 

আল হের বড়ায়ি। 

মোঞু দুখমতী তাক ন৷ শুণিল ॥ হরি হরি ॥ 

এব আন্ষে মণে পরিভাবিল। 

আল হের বড়ায়ি ৷ 

সে কারণে আন্দে এত দুখ পাইল ॥ হরি হরি॥ ১। 

এবে হৈল মোহোর আরতী৯। 
১ গুখিতে আরততী; | 
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আল হের বড়ায়ি। 

বোল কান্ছে রাধা মাঙ্গে স্বরতী ॥ প্র ॥ 

যবে কাহ্ু চাহিলে স্থুরতী | 

মো তর্বে আছিলে?। শিশুমতী ॥ 

এবেঁ মোঞ' ভৈলে ভর যুবতী । 
আল্ষাক ছাড়িআ৷ কা[২০১।১]ু গেল! কতী ॥ ২॥ 

সংপুন শশধর বদনে | 

কমললোচন পাপ বিমোচনে ॥ 

সে কাহ্কাঞ্জচি দি মোক দুখ আতী। 

রতি ভুগ্ে লর্ী কোণ যুবতী ॥ ৩ ॥ 

কি না বিধি লিখিত কপালে । 

মোরে দয ন। করে বলগোপালে ॥ 

না পায়িলে] মে কাছের উদ্দেশে ॥ 

গাইল বড়ু চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 

কহুরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ 

সংগ্রহষ্টোহগ্ঞ গোবিন্দো যমমাণো ময়া সহ । 

সবিধস্তশ্ত জরতি প্রণামে গন্তমুচ্যতাম ॥ 

আজি সপন বড়ায়ি দেখিল এ 

আল আলিছিল নান্দের নন্দন । 

বাহুলতাপাশে' বান্ধিআ৷ এ 

দিলে। মোঞ' দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১ ॥ 

কি হরি হরি গোবিন্দ এ 

আল প্রাণ নৈল বাঁশীর নাদে ॥ ফ্রর॥ 
নানা আভরণগণে শোভক এ 

নীল জলদ সম দেহ] । 

সে কাহ্ন বিহাণে প্রাণ আকুল এ 

ক. কী --১০ 
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ভাবি ভাবি তাহার নেহা ॥ ২॥ 

নান ফুলে সেজা বিচইজ। 
এ 

[২০১।২]থাকিলে মো কাহুকোলে ন্ুৃতী । 

হেন সন্তেদে মো জাগিলে। এ 

নিফলে পোহাইল বাতী ॥ ৩॥ 

সে নারীর সফল জীবন এ 

জারে কন শ্রতীঞ তোবে। 

বাসলীচরণ শিরে বন্দিতী। এ 

গাইল বড়ু চণ্তীদাসে ॥ ১॥ 

মালনরাগণ ॥ প্রকীপ্রকং ॥ চিত্রক 

॥ লগনী ॥ বপকং ॥ দণ্ডক ॥ 

সণ নাতিনী বাধ! আঙ্গার উদ্ধব । 

বাঁশী বাইআ। প্রভাতে গেলান্তি গৰাধর ॥ ১৪ 

হেন বুঝৌ গেল। কাঙ্ত বনের ভীতর | 

তথ] গিআ্সী। চাহী তাক কিছু নাহি ডর ॥ ২।! 

মুগধী বডাযি তে।তে নাহি কিছু বুধী। 

হাথে' হাগে' চাডিলী কেন্ছে গুণনিধী ॥ ৩। 

আইস তোব সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন ! 

তথথ। আবসি পাইব নান্দের নন্দন ॥ ৪ ॥ 

রাধার বচনে বড়াফি গেলী বৃন্দাবন । 

তথ হেন রাধিকারে বুইল বচন ॥ ৫ ॥ 
আগু জাঅ রাধা কাহ্ন চাহির্তে আপুণী। 
তর্বেসি মেলিব [২০২।১] তোকে দেৰ চক্রপাণী ॥ ৬ ॥ 

বড়ায়ির বচন শুণী উল্লসিতমতী | 
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একসরী বুন্দাবনে রাধা কৈল গতী ॥ ৭ ॥ 

দেখিআ। গোঠ রাখিত্তে বুলে বনমালী। 
মদনে মুরুছ। গেলী রাধা চন্দ্রাবলী || ৮ ॥ 

মুখে জল দিস! বড়ায়ি ততিখনে । 

অথবেথে রাধিকারে করায়িল চেতনে ॥ ৯॥ 

বুলিতে লাগিলী রাধা পাইআ চেতনে। 
গাইল বড চণ্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ 

সী পন 

বিভাবরা? ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥| রূপকল্ব' ॥ 
বিরহে বিকল গোসঞ্ি তে'ন্দে বনমালী । 

যঙ্দে জাছিলাহো৷ আন্দে আতিশয় বালী || ১ ॥| 

পান ফুল না লইলে। মাইলে। তোর দৃতী। 

[সন্ভো দোষ খঞ্চ মোর মদনমুরুতী || ২ ॥ 

আর যত দুখ দিলে! কদমের তলে । 

সেভে। দোষ থপ্ড কাকু না জাণিলে। ভোলে || ৩ ॥ 

বারে বারে তোক১ যত বুয়িলেো আহঙ্কারে। 

সেহো দোষ খণ্ড মোর দেো২০২।২]ব গদাধরে | 51 

যে বাকিছু ছুখ দিলে পার হতে নাএ। 

সেহো দোষ খণ্ড বাহু ধরে তোর পাএ | ৫ | 

আর দুখ দিলে । তোক বহায়িলে। ভার । 

সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আল্গার |॥ ৬ ॥ 

না শুণিলে। তোর বোল [ল]আ। জাইতে পাণী। 

সেহো। দোষ খণ্ড মোর দেব চক্রপাণী ॥ ৭ ॥ 

১ তোক' তোলাপাঠে । 
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আনাধী নারীক কত থাকে আভিমান । 

আলিঙ্গন দি! কাহু রাখহ পরাণ ॥ ৮ ॥ 

নাহি" উপেখিহ মোরে নান্দের নন্দন | 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ || 
০০1 

ললিতরাগঃ ॥। রূপকং ॥ 

নিতি নিতি গোআলিনী গেল৷ দধি বিকে। 

আনেক ভকতি কৈলে পাসরিলে কিকে ॥ 

যমুনাত পার কৈলে। নিলো দধিভার । 

তর্ডো তোষিত নারিলে? মন তোন্দার ॥ ১।। 

যৌবনগরবে রাধ। বড় দিলে' দুখ । 

চাহিত্তে না ফুরে আর তোল্জার মুখ ॥ প্র ॥ 

বডার বহুআরী তোন্দে আই[২০৩।1১]হনের১ রাণী ৷ 

কোণ লাজে' ভজ একে দেব চক্রপাণী ॥ 

কহীর্তে লাজাই রাধা তোদ্গাৰ মত কাজ । 

ভার বহায়িজআ] ভাগ্ডাষিলে দেবরাজ ॥ ২ ॥ 

চল চল গোয়ালিনী নিবারহ মতী। 

ঘর গিউ1 সেব তোদ্গে আইহন পতী ॥ 

কিসক করহ রাধা আঙ্গারে যতন । 

না পাত জণ্তাল এবে জাও বুন্দাবন ॥ ৩ ॥ 

ভার হেন দেখো এবে তোল্গার যৌবন। 

এতেকে নিবারিলে রাধ। তোল্ষার্তে মন ॥ 

এহ। তত্ব জাণী কর ঘরেকে গমন | 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ 

১ আইহনের,। আই' তোলা পাঠে | 
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বিভাষকনুরাগঃ ॥ একতালী ॥ 

নান্দের নন্দন কাহ্াঞ্ষি' তোন্দে বনমালী। 

ত্রিভুবনে গোসাঞ্রি” তোদ্ধে আধিকারী ॥ 

নরসিংহরূপে তোন্দে হিরণ্য নিদারী । 

ংস মারিবারে তোন্ষে গোকুল তরী ॥ ১॥ 

আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুস্ুদন । 
জাযিত্ে নে মোরে আপণ ভুব২০৩।২]ন ॥ ফ্রু॥ 

নান। রতি সমে মোর হরিআ। পরাণ | 

বিকলী করিআ মোক তোঙ্গে বুলহ কাঙ্ছ ॥ 

তোল্গা ক চাহি ভৈল পাঞ্জর শেষ । 
এবে ভার লাগ পাইলে? দেব খষিকেশ ॥ ২॥ 

তোগ্া। বিণি মোর রূপ যৌবন নিফল। 

হ্(ন] ভাবি আইলে মোঞ কদমের তল ॥ 

বঞ্চিলে | সকল রাতী তোদ্ধার কারণে । 

তবে মোকে নাহি দিলে তোন্দে দরশনে ॥ ৩॥ 

(মার বপ৯ যৌবনে পডিলাহা ভোলে । 

দূতা দিআ পাঠাখিলে' কপ্পুর তানুলে ॥ 
দ্ূতাক মাইল আঙ্গো উনমত কালে। 

'আন্তর পোডএ এনে বিরহ আনলে । ৪ ॥। 

যোড় হাথ করী গোসাঞ্ি বোলে মো তোল্ষারে । 

আন্দার সকল দোষ২ খণ্চহ বিদূরে ॥ 

নিকট বসির্ঠে মোক দেহ আনুমতী | 

গাইল বড়ু টশ্ত্ীদাস বাসলীগতী ॥ ৫ ॥ 

১ কূপ” তোলাপাঠে। 

২ দোষ, ষর একার কাট]। 
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ললিতরাগ: ॥ ক্রীড়া ॥ 

নিকট না আইম লোক বুলিব আবো[২০৪।১ল॥ 

দুর থাকি বোল রাধা সণ মোর বোল ॥ 

এবেসি জাণিল ?ভল কলি আব্তার। 

সব জন থাকিতে ভাগিন৷ চাহ জার ॥ ১। 

কমণ ঝগড রাধা পাতসি তে। 

পরনাবী হরণ না কবো মো॥ খ্র॥ 

উতপতি তৈল তোব উত্তম কলে। 

আক্ষে ত ভাগ্ন| (তাব১ দেবসমতুলে ॥ 

সনুচিত নহে বাধ তোগ্ধা সমে* বেলি । 

মোর পাণে আল নাশ তেজহ ধামালী ॥ ২ ॥৩ 

দুতা দিঞা পাঠাধিলে। গলার গঙ্গম্তী। 

তবে নাম পাডাঘিলে আঙ্গে আনালি সতী ॥ 

এবে কেঙ্ছে গোআ লনা (পগাডে ভোব মন। 

পোটলী বাগ্দিএ*। বাগ নল" যৌবন ॥ ৩ || 

বাপ নন্দ গো মাম' আঠহন বীব। 

মা ভলোদ। পুথ্লেক দিঞ” খাব । 

তেকাবণে মানী ভোগ" তৈজে বনমালী | 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বন্দিঞ] বাসলী ॥ ৪ ॥ 
রে জজ 

পপি 

১ তোর) ব তোলাপাঠে। 

২ পুথিতে সন্ধে? | 

৩ ইহার পর কিসক পাতসি বাধা ডোস্ব চাগ্ডালী ॥ ২॥' লেখা ও 

কাটা। 
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গুজ্জরীরাগঠ ॥ যতি? ॥ 

গুণ বুঝি মধুকর পরিহ[২০৪।২র বন। 
আইস বন মাঝে বিকচ নলীন ॥ 

(তান্ষে তেজীবারে কেহ্ছে কর চীত । 

নাগর জনের হেন [ না হএ |] উচীত ॥ ১।। 

তোক্ধারে দেখিঞ্1 মোরে পাঞ্চশরে মারে । 

নিদয়হদর কাহু১ দয়! কর মোরে ।। প্র 

কাহ্ু মোর কুটুন্ব সহোদর নাহি মতা । 

এক তোদ্দা গতী পুছিঞ 1 ঢাহ। দৃতা ॥. 

বড পতিআকর্শ নে খোপ। ফুলে ভরা ॥ 

আইলো তোর হুন্দান তোলা অনুসরী ॥ ২।। 

বশর মান পরসন হয় মোক কাহ্ | 

একবার কর (দেব ভাঙ্গার সমান ॥ 

তোক্ধার সণান মোতুঞ রাধা চন্ড্রাণলী ।২ 

কর রতী অন্ুমতী পুয় বনমালী | ৩ || 

নিফল না বর কাহ্ু১ আন্ষার যৌব্ন। 

যাচক জনের কাঙু করহ তোষণ ॥। 

আলিঙ্গন দিঞ 1 রাখ আঙ্গার জীবন | 

গাইল খড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১।। 

মল্লাররাগও || রূপক ॥। 

আহোনিশি যোগ ধেআই । 

মন পবন "গাগনে রভাই ॥। 
পার 

১ পুথিতে কর? । 

২ পুথিতে “তোন্ধার সমান তোঙ্গার সম মোঞ্ে রাঁধ। চন্দ্রাবলী |" 
৩ পুখিতে কাহ্'র পূর্বে রাধা আছে। 
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মূল কম[২০৫।১]লে কধিলে মধুপান । 
এব পাইঞ1 আন্ছে ব্রহ্ধগেআন ॥ ১॥ 

দুব আন্ুসর নুন্দরি রাহী । 

মিছা লোভ কর পায়িতে কাহাঞী" ॥ প্র ॥ 

ইড়া১ পিঙ্গল! স্থসমন] সন্ধী | 

মত পবন তাত কৈল বন্দী ॥ 

দশমী দুয়ারে দিলে। কপাট । 

এবে চভিলেণ মে। সে যোগব1ট ॥ ২ ॥। 

গেআনবাণে ছেদিলে। মদনবাণ । 

_ তে আর না ভোলো তোদ্ষার যৌবন ॥ 

এবে দেহে মোর নাহি বিকার । 

আসার দেখীলো সব সংসাব | ৩ ॥ 

রাধাক বুলিল+ নিঠুর বাণী । 
নাগববর দেব চক্রপাণী ॥ 

ধেআনে থাকিল নিচলমনে । 

গাইল বডু চণ্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ 
(তে হতে 

বঙ্গালব্রাড়ী! রাগ ]1| রূপকং ॥ 

চিবাদমধুরং পীত্ব। রাধা মধুরিপোর্ব্বচঃ | 
জগাদ জগতাং বম্য! বচনং করুণান্বিতং ॥ 

'আতি ছুখিনী বালী ল। 

আল 

লবলীদলকো অলী ল। 

আল 

মদনবাণে পরাণে আকুলী ল। 

১ পুথিতে ইহা? ॥ 

২ পুথিতে বুলিলে 1 | 
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বিরহে না! মার মোরে ল। 
আল 
চরণে ধরো?* তোরে ল। 

আল 

তিরিবধপাপ নাহি!২০৫।২]ক ডর তোল্ষারে ল ॥ ১৪ 

কাহ্ু কিকে কর আসম্মতী ল। 

আল 

মাথ তুলিঞ্। দেখহ আদ্গার গতী ল॥। ফ্রু॥ 

যাবত আছে পরাণে ল। 

তাবতে দেহ বচনে [ ল]। 

আঙ্গার মরণ তোক্ষার এহি ধেআনে ল ॥ 

যবে দরশন ভৈল। 

তবে কেনক্ছে না তেজিল। 

এবে তোন্ষে মোকে বড়ায়ি দুখিনী কৈল ল॥ ২॥ 

কাহ্ু তোল্ষ!র নেহাত লাগি ল। 

সকল রজনী জাগি ল। 

তোল্গাক ন। পাইল মোঞ্জে ত বড় আভাগী [লা ॥ 

এবে পাযিলে? দরশনে ল। 

আর জরমের পুনে ল। 

দেব দামোদর হয় মোক পরসনে ল॥ ৩ ॥ 

দেখী মোর দেহগতী ল। 

নিঠুর তোঙ্গার মতি ল। 
বুঝিতে নারিল তিরি পুরুষ জাতি ল॥ 

এতে। দয়া ধর মোরে ল। 

জীঞ্জে মে। সঙ্গমে তোরে ল। 

গায়িল বডু চণ্ডী্দাস২ বাসলীবরে ল॥ ৪ ॥ 

১ ধরেও, র' কাটিয়া তোলাপাঠে রেশ? করা । 

২ পুথিতে “গাইল বডু চণ্তীদাস গায়িল বড চণ্তীদাস।' 
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ভৈরবীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ববা। 

রঘুবংশ পরধান আন্গে এরাম নাম 
[২০৬।১] আন্ধার শুণ তোদ্দে কথা । 

সপুত্র বান্ধবে বাটে লঙ্কার রাবণে ল 

তাহার কাটিলে দশ মাথা ॥ ১ ॥ 

রাধ। ল 

আন্ছে চিত্ত নেবারিল তোরে। 

বাপ বস্থল মাঅ দৈবকী [হু] ইল মোরে ॥ গর ॥ 

উত্তম কুলত মোর জরম ?ভল ল 
তাঙ্গা লঞ। নাহি পরদারে। 

আন্দে দেব ব্রিভুবনে সাবে ॥ ৬ ॥ 

আন্গে হর” নারাঘণ মুকন্দ ম্রারী ল 

যুগে যুগে অবতার কবী ল। 

অন্তুর মারিঞ | ধরণ পাতিল 

সব পাপ করম (নবারী ॥ ৩॥ 

এভহে! নিলজী রাহী চাড মোর আশে ল 

সব গোপ নাহী জাণে। 

চল তোলে নিজ বাস গাইল বড়ু চণ্তীদাস, 

বন্দিঞ্] বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥ 
স্তর 

শ্লীরাগ: ॥ যতি? ॥ 

নান। তপফলে তোন্গা মোরে দিল বিধী। 

আরে 

কেঙ্ছে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী ॥ ল॥ 
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তোন্ষে জবে১ যোগী হৈল৷ সকল তেজিঞ1। 
থাকিব যোগিনী হঞ তোহাক সেবিঞ 1 ॥ ১ ॥ 

না জাইবে। ঘর আরং তোঙ্গাক ছাড়িএ-1। 

বড় দুখ পাইলে [২০৬২] তোর বিরহে প্ুডিঞ্ ॥ ল॥ধ ॥ 

পরাণে না মার “মাবেও দেব গদাধরে। 

তিরিবধভয কেচ্ছে নাহিক তোদ্গারে ॥ 

সপনে গেআনে মনে তোন্ষাক চিন্ভতিলে। | 

তাব ফল ভাল কাশ্তাঞ্জিত তোলা। হইতে পমিলো। ॥ ২ ॥ 

হেন মনে পবিভাব ভগত ইশর । 

অবন্দাক পরাণে মালে কি লাভ (তোঙ্গাব ॥ 

আন্তগতী ভক-ত" আনাখি আাখি নাবা | 

তা্৬1 কেজে আল্গ। পবিহন্তত হনাবী ॥ "| 

এ লাল আন্ষাক তেজিতে এখোখনে | 

স্বতি না ”ভল তেব নেজ।র” কারণে ॥ 

কোন লা্দে পোল এনে মোক জাইতে থব। 

গাইল বড চঞ্চীদাস বাসলাসৰ ॥ ৬ ॥ 

ললিতরাগ:ঃ ॥ ক্রীড। ॥ 

আতি বিরহে অন্ন না খাইলে। 

তোর প্রথম যৌবনে | 
ছুতার বচনে আতি বিরাগে 

তোল্গাকে মো মাইলে। বাণে ॥ 

১ জবে' তোলাপাগে । 
২ আব' তোলাপাঠে 

৩ মোরে” তোলাপাঠে। 
৪ নেভার,, হ'ব আকাব ও ব' তোলাপাঠে। 
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মন নিবারিলে। পাপ বিমোচিলো। 

তোহ্ধা তেজিলে। জতনে । 

এবে গোআলিনী তো কাকৃতি করসী 

আক্ষা পাযিত্টে আকারণে ॥ ১ ॥ 

না৷ কর জতন স্থন্দরী রাধ। 

আন্বাত ন। [২০৭।১])পাত মায়া । 

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী 

আন্দে নিরঞ্জন কাযা ॥ প্র ॥ 

আহোনিশি আছিলো যমুনা! তীরে 

মোবে না কৈলে৯ ঘতনে । 

এবে আকুলী হঞ1 কাম বাণে 

আশ্ষারে চ।হসি কেভে,১ ॥ 

হাসিঞ 1 উত্তর বুইলো মো রাধা 

না দিল সরস বাণী। 

ছারে খারে এবে যাউক5 যৌবন 

স্থরণ আযিহনের রাণী || ২ ॥। 

আন্দে সে কশ্যপ ধবির কুয়র 

তোন্দে সাগরকৌর়রী । 

যৌবন গরবে আলঙ্গা ন। চিক্তিল 

স্থণ মুগধী পামরী ॥ 
সব দৈতাগণ আপনে মারিলে। 

মোঞ্ে তোন্গার আন্তরে | 

[সব দেবে মেলি] যুগতি করিঞা 

তোন্বা সংপিল আল্দারে | ৩ ॥। 

১ পুথিতে “তোক ন। কৈলেখ4* 

২ পুথিতে “কেন্কে চাহসি আঙ্ষারে”। 

৩ পুথিতে যাউর” | 
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তেজ মোর সঙ্গ১ নাহি মোতে রঙ 

আর তোক্ষার শুজারে | 
সকল গোকুল ভার বহাইলে 

করায়িলে বড় খাখারে ॥ 

ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস 

তেজহ আন্বার আস। 

বাসলী চরণ শিরে বন্দিঞ 1 

গাইল বড়, চণ্তীদাস ॥ ৪ ॥। 
৩ ০ রও রাজি 

কহুরাগ; ॥ রূপকং ॥॥ লগনী |। 

আহে কাঙ্গাঞ্রি। 

আছিলে1[২০৭।] মো শিশুমতী না জাণিলে। রঙ্গ রতী 

এর্ে গুণী ভৈল তন্ন শেষ। 

অহোনিশি একমতী তোন্ষা ছাড়ী নাহি" গতী 

এবে কৃষ্* কবহ আদেশ ॥ ১ || 

আহে রাধা । 

বাপ বস্থুল মোর গাকুলে আন্ষার ঘর 

গোপ লোকে আন্ষা ভালে জাণে । 

স্থণিলে' পাইব লাজ তোন্ষে মোর নাহি' কাজ 

মোর পাশ আইস অকারণে ॥ ২॥ 

ছার তিরী বাম জাতী নান। দোষে" উতপতী 

তাক কোপ রহে কত খনে । 

তোন্ষার বিরহে মোর আকুল পরাণ হে 

নিঠুর বোলহ কি কারণে ॥ ৩ ॥ 
১ পুথিতে “তেজ সঙ্গ মোর? । 

২ সরস" কাটিয়া তোলাপোঠে কৃষ্ণ কর! 
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সুণল সুন্দরী সতী বুঝিলে? তোক্ষার মতী 
সণ পাপ পুণ্যের উত্তর ৷ 

পুণ্য কইলে' স্বগগ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ 
পাপে হএ নরকের ফল ।। ৪ || 

দৈবকীর পুত্র তোন্ছে বন্থুলকুমার হে 
তোন্ষে দেব কংশের আরী । 

গোপার বালেন্দ। ?) হী আন্গে বিরহিণী নারী 

তোন্ধ বিণি বঞ্চিতে না পারী ॥ ৫ ॥ 

তোরে বো1২০৮১]লে? চন্দ্রাবলী আঙ্দে দেব বনমালী 

কেন্ছে বোল হেন পাপবাণী। 

মাঅ যশোদ] মোর মাম। আইহন ল 

তোন্ষে মোর সোদর মাউলানী ॥ ৬ ॥ 

না বোল মোরে১ নিরাস একবার নেহ পাশ 

তোন্গে মোর পতি শ্রীনিবাস। 

আনেক জরম পুনে ভজিলে? তোর চরণে 

গাইল বড চণ্তীদাস ॥ ৭॥ 

শ্ীরাগ ॥ রূপকং ॥ 

ছুতর ঘয়নাত রাধা তোল্ষ। কৈলে। পার | 
লাজে পিঠ দ্রিআ] মো বহিলে। দধিভার ॥ 
দুসহ মদ্নবাণে বড় হুখ পাইল। 

রাজ ভরিআ। মোর কলঙ্ক থাকিল ॥ ১॥ 

বিরহ সন্তাপ রাধা এব্েসি জাণিলে। 

যৌবন গরর্েবে রাধা আন্ষা। নী! চিহিিলে ॥ ল ॥ খু ॥ 

তোন্ষাতে লাগি! রাধা বড় পাইলে? দুখ । 

হেন মন কৈলে” ন। দেখিকে। তোর মুখ ॥ 
শত পা পা সপ এপ. এ. 

১ মোরে" তোল।পাঠে। 
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তোদ্ধাত লাগি! রাধা তেআগিল ঘর। 

তো মোর বচনে[২০৮।২]ন। দিলে উত্তর ॥ ২ 

তোঙ্ধাত লাগিআ! মো৷ হইলে" মাহাদাণী। 

তর্বে বোলাইলে' সতী আইহনের রাণী ॥ 
এর্বে কেন্ছে গোআলিনী হেন তোর মতী ৷ 

তোগে রতীঞ্ কুমতী আলঙ্গে ধন্মমতী ॥ ৩॥ 

নিয়ড় সপ্ধন্গ-রাধা ন। কর দুর । 

জুণি নুধি পাএ রাধ।৯ রাজা কংশান্থুর ॥ 

আর এবে রাধা! তোতে নাহি" মোর মন | 

গাল বড চন্তীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ 

রামগিরীরাগ ॥ আঠতালা ॥ 

কোণ আপরাধে মোকে তেজহ কাঙ্ছাঞ্চি"। 

আপনে নিচারি তোলে ঢাহ ত গোসাঞ্ি | 

সকল সংপুন্ন মোর 'মীবন সাজে । 

তাহাক (তেজিটে না জঅ'এ দেবরাজে ॥ ১ ॥ 

বিণি দোষে কেছো নাহি" তেজে রমণী । 

সিতা৷ রামে দুখ পাইল শ্তণ চক্রপাণী ॥ ঞ্ু॥ 

সপনে গেআনে মনে চিন্তো আহেঃনিশী। 

রাতী দিনে একলী কদমতলে নসী ॥ 

তোঙ্ধাত লাণি[২০৯।১'আ যর্বি প্রাণ মোর জাএ। 

তর্বে তির'বধ লাগে কাহগাঞ্জি তোল্গাঞ ॥ ২ ॥ 

মদনে বিকলী হৈলে? হরি প্রাণ রাখ | 

অকোপ হআ। মোর ভাবথা দেখ ॥ 

একবার তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন । 

গাইল বু চণ্তীদাস বাসলীগণ ॥ ৩ ॥ 

১ রাধা তোলাপাঠে 
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ধানুধীরাগ ॥ ক্রীড়া ॥ 

যে বেলিতে তোকে দৃঙ পাঠাইলে। 
ভাগ্ডাআ পাঠাইলি মোরে । 

এবেঁসি মোর টুটিল সে নেহ 
মন জাএ তোল্ষারে ॥ ল ॥ ১॥ 

আল 

চল চল তোদ্ছে সুন্দরি রাধ। 

মে পরিহরিে। তোরে | 

বাপ নন্দ ঘোষ মাঅ যশোদা 

তেঁ তুী মামী আল্বারে॥ প্র ॥ 

সোন। ভাঙ্গিলে আছে উপাএ 

জুড়িএ আগুনতাপে । 

পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে 

জুড়িএ কাহার বাপে ॥ ২॥ 

যমুনা তীরে আছিলে। যবে 

তোর স্থরতির আশে । 

বোল দি! মোক ভার বহায়িলে 

দেখি লোক উপহাসে ॥ ৩ ॥ 

এ২০৯।২]তেক ভাবিআ সুন্দরী নারী তোতে নিবারিলে মন 

ছাড় তে। আঙ্গার আশে । 

বাসলীচরণ শিরে বন্দি! গাইল বড়ু চণ্তীদ/সে ॥ ৪ ॥ 
অঅ ৪ 

ললিতরাগঃ ॥ কুড়ুক; ॥ 

সরস বসন্ত কালে । 

কোকিলের কোলাহলে। 

এ নআ। যৌবন কাহ্গঞ্িঃ প্রাণ রে 
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'এবে তোঙ্গার বিরহে । 

মোর আকুল দেহে। 

আঙ্ষাকে তেজিতে তোর উচিত নহে ॥ ১ ॥ 

নহে। গ নহে। গ কাহ্ছাঞ্জি' তোক্ষার মাউলানী ৷ 

তোর মোর নেহ সব দেব লোর্কে ভালে জাণী ॥ ফ্রু॥ 

আছিলে মো শিশুমতী । 

না বুঝিলে। সুরতী | 
তেকারণে তোর বোলে ন৷ দ্বিলে? সন্মতী ॥ 
এর্বে মো ভরযুবতী । 

তোগ্গ। ছাড়ী নাহি গতী। 

এহ! বুবী মোর বোলে কর আনুমতী | ২॥ 

সাগর সঙ্গম জলে । 

(তজিবো মো৷ কলেবরে। 

এখাঞ্রি” মরিবো। কিবা খাই! গরলে ॥ 

এহ] জাণী গদাধর | 

একবার দয়া কর । 

নহে তি২১০।১]রীবধ দিবে মো তোল্গারে ॥ ৩ ॥ 

যত কৈলে? সংযম । 

করিলে । ব্রত নিয়ম । 

নঠ হএ কাঙ্গ মোর সে সব ধরম ॥ 

এহি শপথ করে]। 

কভে। যবে তোনক্ষ। হরে ]। 

গাইল বছু চণ্টীদাসে ॥ ৪ ॥ 

ক, কী, ১১ 



আরদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীরুষ্ককীর্তন 

দেশবরাডীরাগ ॥ লঘুশেখর; ॥ 

যবে তোক যতন কবিলো চন্দ্রাবলী ৷ 
তর্বে মোব বাপ মাএ দিলে তোন্ষে গালী ॥' 

এবে কেহ্ছে আন্গা। সমে বাঞ্চহ বতী । 

পবিহবি আপণাব আইহন পতি" ॥ ১ ॥ 

এবে কেঙ্ছে রাধা পাতসি মাধা মোহে। | 

এহাত না ভুলে আব নান্দেব পোহে। ॥ ঞ ॥ 

যতন করি নে কহিলেন্ত বিধী | 

পাপ কবিলে কোশ কাজে নাহি' সিধা ॥ 

আন্ুব মাবিঅ। খগ্ডিবে। পৃথিবীর ভাব । 

পাপ করিলে সে ত নহিব আঙ্গাব ॥ ২॥ 

যতন না কব বাধা আইহনেৰ বাণ" । 

পবিহাব কৈল তোক দেব টপাণ' ॥ 
ব্রহ্মণে চিন্তনে 'কলে। নিশ্মাল কাএ। 

তোকা২১০।২ দেখি আবব'ব মন না জাএ ॥ ৩॥ 

আহোনিশি কবে। মো ঘোগ ধেআন | 

আব কো না ভুলে তোল্গাতে দেব কাঙ ॥ 

এহ' বুৰী গোআলিণী ছাড মোব আশ । 
বাসলী শিবে বন্দী গাইল ঢণ্তীদাস ॥ 6 ॥ 

শ্রীবাগ” ॥ বতি ॥ 

মৈলাক* মারিলে কোণ মাহাসিধি হএ। 

আপণেঞ্জি গুণ কাহ্নাঞ্জি' আপণ হাদএ ॥ 

এ তীন ভবনে তোল্ষাৰ আধিকার | 

তোর 'আর্গে গোপনাবী হএ কোণ ছার ॥ ১॥ 

১ পুথিতে মৈনাক' | ২ পুধিতে কাজ? । 
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ন1 ধরিলে। মতিমোষে তোল্ষার বচন । 
তাহার উচিত ফল দ্বিলেক মদন ॥ প্র ॥ 
কাহ, তোর নেহে আপণাক বড় মানে || 

তোত উপজিব রোষ তাক না জানে? ॥ 

পুরুবে জাণিতো বর্বে রুষিবেহে তোন্ষে । 

তরে ন! কহির্তে। কথা যশোদাক আন্দে ॥ ২॥ 

শরণ পসিলো কাঙ্গ চরণে তোল্গারে | 

যে ফল করিবে মোর কর অবিচাবে ॥ 

সকল সন্ভাপ কাহ্ু সহিবাক পারা 1২১১।১]। 

তোর বিরহসন্তাপ সহির্তে না পারা ॥ ৩॥ 

একবার জগন্নাগ কর প্রতিকাব । 

(তার পরসাদে ঘুচে বিরহ আঙ্গাব ॥ 

০তরছ নয়নে দেহ আঙ্গাক আশে । 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চন্্রীদাসে ॥ 8 ॥ 
পপ পক “প্ঠ 

দেশাঞরাগ ॥ লঘশেখর ॥ 

এসে ভ্রমর কোবিল শরে। 

শুণ মোরে মনণমঘ নাবে ॥ 

তিরীবধভয় না মানসি | 

কেন্ছে মিছ? মাউলানী ঘোসলসি ॥ নাএ ॥ ১ ।। 

আমাল হের মোরে দর! ন1! করহ কেনে | 

কাঙ্গাঞ্রিত ল ছাড় নিঠুর ভাব মনে ॥ নাএ ॥ প্র ॥। 

ছুখদিআ। সত্য বোলে । শিরে দেও হাগ। 

তোঙ্ষে মোর প্রাণ জগন্নাথ || 

জিআঅ আড় নয়নে চাহী | 

বিরহের জালাএ মরে রাহী ॥| ২॥ 



১৪৮ আদি-মধ্যযুগের বাংল! ও শ্রীকফকার্তন 

তিলেক যৌবন নাহি' টুটে। 
তোক্ষ! বিণী বুক মোর ফুটে ॥ 

এহা জাণী দয়া ধর মণে । 

আহ। লঞ্জ। জাহ কুপ্জবনে ॥ ৩ ॥ 

তোম্ষা। চিন্তি ঝরে] আহোনিশী | 

তিভে। কেন্তে [২১১২] দয়া না করসী ॥ 

মোরে ন। মারিহ শ্রীনিবাসে । 
গাইল বড়ু চণ্তীদাসে ॥ & ॥ 

ধনুষীরাগণ ॥ ক্রীড়া ॥ 

রাধা ল। 

মথুরা জাইর্তে যমুনাপথে 

দধির পসার লঙ্ী 

আনেক যতন কৈলো ন! দিলে ভাশ 

গেলাহ। মোক দুখ দিআ ॥ ১॥ 

আল। 

ছিনারী পামরী নাগরী রাধ। 

কিকে পাতসি মায়। | 

তোন্ধে বব জাণ আন্দে তোর প্রিয় 

তর্বে কেনে না কৈলে' দয়া ॥ গর ॥ 

পান ফুল দি পাঠায়িলে। তোরে 
দুতার হামত দিত 

বোল ন! ধরিলে' তান্থুল পেলাইলে' 

বাম চরণে টালিজী। ॥ ২ ॥ 

যেহেন প্রকারে বড়ায়িক মাইলে' 
তিরীবধ হৈত মোরে। 
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যে কারণে হরি নারায়ণ আঙ্গে 

তেসি জীবন তাহারে ॥ ৩ ॥ 

যবে বড়াযি আদেশিব মোরে 

তবে জাইবো তোর পাশে । 

এহা বুলী কাহ্গাশ্রি নিরব হয়িল। 
গাইল বড়ু চণ্ীদাসে ॥ 9৩ ॥ 

কোড়া[২১২।১]রাগ” ॥ ক্রীড়া ॥ 

কৃষ্ণস্ত বাচমাচম্য লাধা বুদ্ধান্তিকং যযৌ। 

জগাদ চ নিজপ্রাণপবিভ্তরাণকবং বচঃ |। 

নিশি আহ্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী । 

[জএ সে ক্রাহার পঃসত পুকষ নাহী || আল ।১ ॥ 

মোরে কি না ভয়িএ1 গেল বডায়ি নাএ। 

বিরহে বিকলী খোজে। মো নান্দের পোএ ॥ প্র | 

নিশি সপন দেখিলে কাহু কোলে করি স্ুয়িলে! 

চিআয়িঞ্ চানো নাহিক বাল গোপালে। 

এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল সার 

আনল সরণ হৈবে দূতা রে || ২॥ 
যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞ। পড়ে 

নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে । 

আনি দেহ যর্বে কাক্ছে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে 

তাক না তেজিবো আর জরমে | ৩ ॥। 

নেহ আমূল রতনে পালহ মোর বচনে 
একবার মৌক আণি দেহ কাহ্ছে। 

ধরে? দূতা তোর পাএ হের মো[২১২।২এর প্রাণ যাএ 
গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥ 
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গুজ্জরী রাগ, ॥ যতি ॥ 

যখণ কাঙ্গাঞ্রি তোরে পাঠাইলে পানে । 

তবে তারে বুলিলি বচন জানচানে ॥ 

এবে মোক১ বোলসি বাঙ্গাঞ্রি' আধিবারে। 

বুঢ ব্যস্ত বড় ছুখ দিলে মোরে ॥ ১॥ 

' এবে বলহীন আন্গে চলিতে না পারী। 

কোণ পরকারে তোক আণি দিবৌ হরা ॥ ধ্ু॥ 

এড ঘর বাঞ্ে। মোঞ্ডে শকতি না কর। 

কথ। গিঞ1 পায়িকো নিঠুর গদাধর ॥ 

মোঞ্ে ভালে জাণো ২ তোক নিঠুর তৈল কাহ্ন। 

এ জরমে নাইসে আর তোন্ধার থান ॥ ২॥ 

পুরুষ ভ্রমর দুঈহে। এক মান । 

নান। থান ভমি ভ্রমি করএ মধুপান ॥ 

নান। রঙ্গে রহে বাঙ্গাঞ্জি আন নারী পাশে । 

বাশলী শিরে বন্দী গাইল চন্ত্ীদাসে ॥ ৩ ॥ 

রামগ্রিরীরাগণ ॥ যতিৎ ॥ 

শিশুকালে আন্দে মতিভোলে। 

বড়ায়ি না লয়িলো কাঙ্ষের২১৩।১] তাগুলে। 

এবে আঙ্ধার মন মজিল বাল গোপালে ॥ 

তোন্ধে যাত্রা কর শুভক্ষণে। 

বড়ায়ি ঝট চল কাহণঞ্জি'র থানে। 

বিনযবচানে তোষিক্জা কাঙ্গাঞ্রি' আন মোর থানে ॥ ১ ॥ 

মোক, ক, তোলপাঠে। ২ পুথিতে জাণ'। 
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দূতী বোল গিআ কাহ্ের থানে। 
বারেক দয! করী মোরে দেউ দরশনে 1 ল।। প্র ॥ 

সব খন চিন্ভিআ। মুরারী | 

পরাণ পরিষ্ঠে না পারী । 

রহিন যৌবনে আঙগে কেমনে মন নেবারী ॥ 

মোঞ (স দগধবপালী | 

নাম (মাব চন্দ্রানলী | 

আন মোব নাহি গনভী ছাডিআ প্রিয বনমালী ॥ ২ ॥ 

মেঁ। তোলো মমুনাত পাণী। 

পরিহাস কৈল চক্রপাণী | 

মতিমোবে যশোদারে কহিলে। সে সব কাহিণী ॥ 

কা শ। চিজ্চিলেণ খাইলে? আহী | 

ঢান্দ স্থকজ ছুধি সাশী । 

এ কপ যৌবন বাঙ্ছেরে খুযিবো রাখী | ৩ ॥ 

বাশা বাজাযিল যর্বে কাক্ছে। 

কোকিল কৈল পালি গালে”? 

আ[২১৩1২ |গুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে 

এব লাজ থুইআ এক পাশে । 

শরণ ভেলে । এঁনিবাসে । 

আণি দেহ এনে কাঙ্গাঞ্ি গাইল চণ্টীদাসে ॥ ৪ ॥। 

ধান্বধীরাগ' ॥॥ একতালী ॥ 

গর্বে না৷ তুষিলে হরী । 

পাছু না গুণিলি আছিদরী ॥ 

বড় রোষ তার মনে জাগে । 

এহ শুনী না মারে মোকে বড় ভাগে ।1১ ॥ 



১২ আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও প্রীকফাকীর্তন, 

এবে তোন্ষে মোরে বোল বুধী। 

মোঞ' ভৈলে'! এহাত মুগধী ॥ গর ॥ 

কাকৃতী করিল কাহু তোরে। 

মোক পাঠায়িল বারে বারে ॥ 

ততো তার না কৈলে৷ সমানে । 

তেকারণে রুষ্ট ভৈল কাঙ্ছে।। ২ 

বন্ধুজন করা বিমনে | 

ছন্দে বন্দে তোধিবে কমনে । 

আতি বড় সিআন সে কান্কে। 

তাক ভান্তী কাহার পরাণে ॥ ৩ ॥ 

তোন্ষে মোর পরাণনাতিনী | 

তোর দুখ না সহে পরাণী ॥ 

কথ" পাইব কাঙ্গের উদ্দেশে । 

গাই[২১৪।১]ল বু চণ্তীদাসে ॥ ৪ ।। 

পাহাড়ী আরাগ; ॥ প্রকীপ্নক ॥ লগনী ॥ 

দণ্ডকঃ ॥ ক্রীড়া || 

জরতীবচনং শ্রত্বা মনোজশরকাতর]। 

সব্বীগণমূবাচেদং মাধবপ্রাপ্তিবাধথয়া ॥ 

বড়ায়িক তবে বুইল রাধা 

কি পুছহ মোরে বুধী। 

আঙ্গার হৃদয় চন্দন কাহ্যাঞ্জি 

আপণেঞ্রি কর শুধী ॥ ল বড়ায়ি || ১।॥ 

রাধার বচন শুণী বড়ায়ি 

বুইল মনত গুণী। 



বাধাবিরহ ১৫৩ 

তোন্দে আন্গে গিআ৷ চাহি বৃন্দাবন 

তর্বে পাইব চক্রপাণী ॥ ল রাধা ॥ ২ ॥ 

ছুহে মেলিআ'1 কাঙ্কাঞ্জি' চাহিল 

না পাই আ। জুঁড়িল ক্রন্দনে | 

হেনই সম্ভেদে নারদ মুনী 

আসিআ' দিল দরশনে ॥। ল রাধা ॥ ৩॥ 

করিঅ? প্রণাম নারদ চরণে 

রাধা পুছে যোড হাথে । 

নিদয় হৃদয় নান্দের নন্দন 

কথা বসে জগন্নাগে ॥ লমুনী 8৪ ॥। 

কি মোর জীনন যৌবন নারদ 

কি মোর এ ধন বাসে । 

[২১৪।২] কাঙ্গ বিণি মে। যোগিনী হৈবে! 

ভ্রমিবো সকল দেশে ॥ ৫ | 

রাধার বচন শুণী মাহামুনী 

বসিলা যোগ ধেআনে। 

জাণিল কদম তলাত নসিআ? 

আছেন্ত নাগর কাঙ্ছে || ৬॥। 

নারদ বুইল কদমতল 

চল বৃন্দাবন মাঝে । 
কুন্মমসেজাত বসিঅ । আছে 

তথ পাইবে দেবরাজে ॥ ৭ || 

নারদের বোল বেদ সমতুল 

মনে ধরী চন্দ্রাবলী | 
চাহির্তে চাহিতে পাইল আচম্িত 

বুন্দাবনে বনমালী ॥ ৮ ॥ 

কৃষ্ণের বদন দ্বরে দেখি রাধ। 

মুরু5। পাইল তখনে। 

১ পুথিতে বাসলী'। 



১৫৪ আদি-মধ্যযুগের বাংল! ও শ্রীরুষ্ণকীর্তন 

ভূঙ্গারের জল মুখে দি! বড়ায়ি 
রাধার কইল চেতনে ॥ ৯ ॥ 

চেতন পাই বড়ায়ির চরণ 

ধরিল আতি বতনে । 

বুলিত্ে নারে? বচন বড়ায়ি 
না চলে মোব চবণে || ১০ | 

এবে কি কবিকে পরাণ নাতিনী 

বোল হরবিত মনে । 

তোল্গার আন্তরে প্রাণ [২১৫1১] উপেখিআ 

করিরবে। তাক যতনে ॥ ১১ ॥ 

মণে পবিভাবী মোরে দয়া করী 

বডাযি চল আপণে। 

ভালমতে মোর দ্ুখকথা কহ 

নিছুখ কাহ্চবণে ॥ ১২ ॥ 

এ বচন গুণী বডায়ি বুইল 
গিআ কাজের পাশে | 

বাসলীচরণ শিরে বন্দি 

গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ১৩ ॥ 
সপ সে 

দেশাগরাগত ॥ ক্রীড়া ॥ 

তনের উপর হানে । 

আল 

মানএ যেহেন ভারে। 

আতি হৃদয়ে খিনী রাধ। চলিতে না পারে ॥ 

সরস চন্দন গঙ্কে। 

আল 

দেহে বিষম শঙ্কে। 
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দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥ ১॥ 

আল 
তোর বিরহ দহনে | 

দ্রগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে ॥ প্র ॥ 

কুস্থমশর ভতাশে 

তপত দীর্ঘ নিশাসে | 

সঘন ছাড়এ রাধ। বসি এক পাশে ॥ 

ক্ষেপে সজল নয়নে | 

দশ দিশে খনে খনে। 

নালহীন কৈল যেন নীল ন[২১৫।২]নিলে ॥ ২ ॥ 

দেখি পল্লব শয়নে । 

আকঙ্গাররাশি সমানে । 

গদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে ॥ 

বাম করতে বদনে। 

দির্া গগনে নয়নে | 

তৌগ্জাক চিন্তে রাধ। নিশ্চল মনে ॥ ৩ ॥ 

খনে হাসে খনে রোষে। 

খনে কাপঞএ তরাসে ৷ 

খনে কান্দে রাধ। খনে করএ বিলাসে ॥ 

চলিতে তোলার পাশে ॥ 

নারে মদনের রোষে | 

বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চন্ত্ীদাসে ॥ ৪ ॥ 

বিভাষর।গ || রপকং ॥| ষতির্বনা ||১ 

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধ। সব খনে । 

গরল সমান মানে মলয়পবনে ॥ 



আদি-মধ্যযুগের বাংল ও ্রীকষকীর্ডন 

করে মনসিজশর কুম্থুম শয়নে । 
ব্রত করে পায়িতে তোর আলিঙ্গনে ॥ ১ ॥ 

আল কাহ্গাঞ্রি ল 

রাধ! বিরহদহনে । 

দগধিলী২ ভৈলী তোল্গার শা২১৬।১রণে৩ ॥ ফু ॥ 

আহোনিশি মদন মারে তারে শরে। 

হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহ। করে । 

সব খন বম তোন্ষে তাহার আন্তরে। 

তেঁসি তোগ্গা! রাখিবারে পরকার করে ॥ ২॥ 

নয়নশলিল পড়ে বদনে তাভাব। 

রাহুঞ' গালিল যেন চাদ স্বধাধার ॥ 

তোল্গাক লিখি কাকু মদনরূপ। 

প্রণামগণ করে কহিলে? সবপ ॥ ৩॥ 

তোদ্ধাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে | 

হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে ॥ 

ঘর ব্ন ভৈল তার জাল সখিগণে। 
নিশাসে বাট়ে বিরহ দাকণ দহনে ॥ 80 
বনের হরিণী যেন তরাসিলী৭ মনে । 

দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নযনে ॥ 

দয়৷ করী এর্বে তাক দেহ আলিঙ্গনে । 

গাইল বডু চণ্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৫॥ 

১ ইহার পর “নাহং মনসি রাধায়| বর্ডে জরতি সম্ভতং | যিথ্যাবচন- 

জাতেন বঞ্চনং কুরুষে বৃথা ।' শ্লোক লেখা ও কাটা। 
২ পুধিতে দগধিনী?। 

ও তোক্ষার শরণে, দ্ধা' তোলাপাঠে ও দরশনে+ 'কাটিয়া শরণে” 
করা। 

৪ পুথিতে তরাসিনী? | 
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মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ কাব্যোক্তি প্রকীঞ্নক ॥ 

লগনী ॥ 

আ২১৬।২]ধুনাপি কিন্ন সদয়ং হৃদয়ে 

কুরুষে [মনো]হন্তারমণীকরণে | 

গততৃষ্ণ কষ তব হে বিরহে 

স্ততনোন্তনোতি মদনঃ কদনম্ || 

কাহণঞ্ি ক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে | 

চন্দ্রাবলী রাধ। তোর বিরহে মরে ॥ ১॥ 

লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে । 

পুন যৌবনে রতি ভুগ্ত দামোদরে ॥ ২॥ 

বিলন্গ না কর স্ত্ুণ সুন্দর মুরারী | 

রাধার পরাণে দুখ সহিত না পারী ॥ ৩ ॥ 

বদন চি! মাথে হাথ বুলাই । 
হাগে ধরিঞ। কাকুতী কইল বড়ায়ি ॥ ৪ ॥ 

বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই । 

রাধাক তোষহ বোল পালহ কাহ্ছাঞ্ি ॥ ৫ ॥ 

চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুণী । 

ঈসত হাসির্জী কাকু জদয়ত গুণী ॥ ৬ ॥ 

বুইল মনোহর বেশ কর গোআলিনী। 

পাসে আসী বৈন্থ বোলে? মধুরস বাণী [২১৭1১] ॥ ৭ ॥ 
কাকের আদেশে গিআ বড়ায়ি হরিষে । 

সত্ররে' কহিল সব রাধিকার পাশে ॥৮॥ 

রাধার খণেক ভৈল যুগ সবৃশে | 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদাসে ॥ ৯ ॥ 



১৫৮ আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীকফ্ককীর্তন 

ভৈরবীরাগঃ ॥ দণগ্ডক; ॥ একতালী ॥ 

মাধবন্য নিদেশেন মুদিতায়াঃ প্রমোদিতা | 

রাধায। জবতী চক্রে বেশং জনমনোহরং | 

আল রাধা 

শন সদশ তোর খোম্পা তাত দিল বেটিআ। চম্পা 

... সিসত সিন্দর নাব] সরে ॥ ১ ॥ 

গিএ গড্মুতী হার মণি মাঝে শোভে তার, 

উচ কুচযুগল উপরে। 

হর্া সমান আকাবে স্বরেশরী দুঈ ধারে 

পন্ঢ যেন শ্বমেক শিখরে ॥ ২॥ 

পশ্থাইল হরিষমণে কত ভূষণগণে 
(দ্রখি অভিসার হ্রশোভনে | 

মিলি ভেমকরগণে বান্ধিল আতি যতনে 

(নন ক্স রতনক রতনে ॥ ৩ ॥ 
মণিকিরণে উজলে আঙ্গদ ভ 1১১৭।২]জযুগলে 

পহাধিল আতি কুতুহলে১। 
বাহুতে কনক চুডী মুকুতা রতনে জড়ী 

. রতন কন্কণ করমূলে ॥ 8 ॥ 

রতিরণে জয়ধুনী করএ কিন্কিণী 
তাক গান্থি বান্ধিল মাঝে । 

কনক মল্লতোর আর পাসলীনিকর 
ংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে ॥ ৫ ॥ 

কপূর কন্ত,রী যোগ আর তান লরাগে 

গন্ধ রাগে রচিল বদনে ॥ ৬॥ 

আনি রূপসী স্বভাবে লাসবেস করী রতিভাবে 
রাধা (গল কাঙ্ছের পাশে। 

রাধাক দেখিঞে1 কাতেজ উতরল ভৈলা মনে 
গায়ল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥ 

রর খল 

১ পুথিতে কুহহলে' ।.. ২ পুথিতে আআর,। 
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কোড়াদেশরাগ ॥| ক্রীড়া ॥ 

রাধিকাং মনসিজজরাতিবাং 

মগ্ডনদ্বিগুণরামণীমকাং | 

বীক্ষ্য মন্মথশরাতৃবে। হবি 

বর্ণমেবমুপচত্রমে ব্রম।ৎ ॥ 

ভুজযুগে ধরি কানে । 

আল কৈল আলিঙ্গনে । 

রাধাহো। ধরিলেৰ কাঙ্গাঞ্জি ক আতি ভতনে ॥ 

কাহ্ু করিল চন্বনে । 

কপোল যুগ নয়নে । 

লক্"্ট 'জাধর রতন ঘুগল নয়ানে ॥ ১ || 

অ সকাহু করিল ম্রতী | 

পুরী ম২১৮।১নোরছ রাপাব পিরিতী || প্র ॥। 

যুড়ী রসনে রসনে । 

কৈল হখমধু পানে । 
রাধা! না জানল »াপন পৰ তথানে ॥ 

তার দসন বসনে- । 

কাহ্ু ঢাপিল দশনে। 

ইঙ্সিতকারে হারিল রাণ। কাচ্ুব বঢনে | ২ ॥ 

দুঢ় করি দুরি তনে। 
নখ দিল ঘন ঘলে | 

পাযুষে সেচিল বাত রাধার মতে || 
রাধাঞ্ে কৈল কুজনে । 

মধু পাল হন্ট কাজে ।5 

উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে ॥ ৩ || 

শা. পপ 

১ পুথিতে দসন রসনে' । ২ পুথিতে মরণে? | 

৩ হ্ৃষ্ট কনে কাক্কে' লেখ! ও কনে' কাটা। 
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আতি চির আনুবন্ধে। 

রতি কৈল নান। বন্ধে। 

কভে৷ কেহ ন৷ কৈল যেন রস প্রবন্ধে ॥ 

ভৈল মুকুল নযনে। 

সুখী ভৈল ছুই জনে । 
| গাযিল ] বড়ু চণ্ীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ 

চি তলে 

শ্রীরামগিরিরাগত ॥ আঠতাল। ॥ 

এহে 

রতিনুখ ভুপ্তিঞ্। বাধ। গোআলিনী | 

চরণত ধরী বুইল সণ চক্রপাণী ॥ 

তোন্গাক ছাডিঞ মোৰ আন নাহি গতী। 

এবে চিন্তে টভল কাহু তোগ্ধাতে ভকতী ॥ ১ ॥ 

উকখাণী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ । 

শ্রম বড পাধিল আন্দে স্ৃতি জাও [২১৮।২|নিন্দ ॥ প্র ॥ 

হেন স্তুণি তাত কাঙগাঞ্জি আনুমতি দিল। 

নব কিশলযত শখ্য। রচিল ॥ 

নিজ উকতলে তাক নিশ্চলে বাখিল। 

তখণ কাঙ্গাঞ্জি কিছু মনে চিন্তিল ॥ ২॥| 

হেন সম্তেদে দেখি শীতল বহে বাএ। 

ভ্রমব কোকিল মিলী কলগীত গাএ ॥ 

কুম্ুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ। 
রাধার নযনে গিঞ? নিন্দ কৈল বাস ॥ ৩॥ 
রাধাক এডিঞঁ। জায়িতে কাহু কৈল মন। 
বডায়ির পাণে কাহন করিল গমন ॥ 
বড়ায়িক সম্বোধিঞ্1 বুলিল বচনে । 
গায়িল বড়ু চন্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ 
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কেদাররাগঃ ॥ একতালী । 

পালিল বড়ায়ি আন্ষে বচন তোল্দারে। 

এবেঁ মেলাণী দেহ আঙ্গারে ॥ 

সাঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে । 

রাধা লঞ1 বাট বিনএ যাহ] ঘরে ॥ ১॥ 

তোন্ষার কারণে ল বড়ায়ি । 

কৈলো৷ মোঞ্েে রাধার সঙ্গে ল॥ প্র ॥ 

আর বচনেক বোলে” স্তণ ল বড়াষি 

ধরিঞখ তোর করে। 

তাক [২১৯১] রাখিহ যতনে আপণ আন্তরে 

জাইব আন্দে মথুরা নগরে ॥ ২ ॥ 

নিন্দ ছল করি থাক১ রাধার পাশ 

বড়ায়িক বুলিল২ যতনে । 

ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু 

কাটি [ গেলা ] মথুরা নগরক কান্ছে ॥ ৩। 
কথোখণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী 

কাহ্বাঞ্রি না দেখিল পাশে । 

বড়ায়িক চিআইঞ1 বুইল বচন 

গাইল বড়ু চণ্ীদাসে ॥ ৪ ॥ 
কী ০ 

ভাঠিয়ালীরাগ: ॥ যতি; ॥ 
এই ত কদমতলে আছিলা বাল গোপালে 

তার উরে দিলো মে সিয়রে । 

আতিশয় রতিষ্রামে আকুলি হইলে? ঘুমে 
নিন্দত এড়িঞ1 গেল মোরে ॥ ১1 

১ পুখিতে তাক'। ২ পুথিতে বুলিহ'। 
সক, বী--১২ 



আদি-মধ্যযুগের বাংল ও শ্রীরফকীর্তন 

বড়াযি গে। 

কাহ্ের বিরহভারে জিয়ন্তে ময়িলে?। ল। 

আণি দেহ ীমধুস্দনে ॥ ল॥ প্র ॥ 
আহোনিশি একমনে চিন্তে মোঞ্জে সব খণে 

সে কানু পায়িব কত খণে। 

চরণে পড়ে”? ছ্ুতী আণী দেহ প্রাণপতী 
তার মোর হউ দরশনে ॥ ২ ॥ 

মে! কেন্তে জাণির্ব! হেন এড়িঞ1 পালাইবে কানু 

তবে কেহ্ছে [২১৯২] কাল ঘুম যাইবে! । 
এ রূপ যৌবন ভার কাহ্ু বিণি আসার 

ত৷ লাগি গরল মোঞ্ে খায়িবে। ॥ ৩ ॥ 

হের মে? কাকুতি করে" দুতী তোর পাএ [ধরে 

এহোবার পুর মোর আশে । 

চল দুতী তার থান আণ শ্রীমধুন্দনে 
গাইল বড়ু চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 

দেশাগরাগ” ॥ কুড়ুক? ॥ 

এখণ কদমতলে আছিলা কাহ্ছাঞ্জি ল 

তোর সঙ্গে রতিকুতৃহলে। 

রাধ। ল 

তো মুগখি আপণে ছাড়িলী বনমালী 

এর্বে কথ 1 পাইব গোপালে ॥ ১ ॥ 

রাধা ল 

কিম্ননে পাইব রাধা কাহ্ছের উদ্দেশে । 
ন। জাণেো সে গেল কোণ দিশে ॥ গর ॥ 
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এপ্রবোধবচন কত বুঝাঞ1 তাহারে 

আণিঞ'? মেলাইলে। তোর থানে। 

এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোন্ষে ভৈল৷ 

শিয়রত হারায়িলা কানে ॥ ২॥ 

বিষম পুরুষ জাতী কপটপুরিত মতী 
নানা বোলে সে তিরিক রঞ্ডে। 

হেন মর্তে পড়িহাসে সে আন যুবতী লঞ1 
কাহু রতি ভু২২০।১]৪ কুণ্তে কুপ্তে ॥ ৩॥ 

এব তোঞ্েঁ এখানে থাক মে। গিঞ1 চাহো তাক 

যর্বে পাঞ্জে] তার দরসনে | 

তর্বে তোক আণি দিবো গাইল বড়ু চণ্তীদাস 

[ বন্দিঞ। ] বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥ 

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥ 
একাকিনী পৰিভ্রম্য বন শ্রমভরা[তুর1] | 
রাধে সংপ্রতি সীদামি ন লব্ধ মধুস্দনং ॥ 

বচনেন তবানেন বৃদ্ধে ব্যাকুলমানসা । 
জাতাশ্মি জগদালোক্য শূনামেতদ্বচঃ শৃণু ॥ 

প্রথম পহরে আন্দে দেখিল বড়াধি । 

এখণে আসিবে মোর স্ন্দার] কাঙ্গাঞ্ডি ॥ 
তেকারণে আঙ্দে গিঞ্। তাক না চাহিলো।। 

আপণার দোষে মোঞ্চে উচিত ফল পাইলো ॥ ১॥ 

কেমনে বঞ্চিমো মোঞ্ে একসরী কুপ্তে। 

কা লঞ্ কথা কাহ্নাঞ্জি রতিনুখ ভুগতে ॥ ফ্র॥ 

দুয়জ পহরে মে চিপ্তিলে। একসরী । 

আন্মাক তেজিঞ্। আজি কথ গেলা হরী ॥ 
কে না স্তৃতীথে সরান কৈলা ধন্য নারী । 
যা লঞ] সুখরতি [২২০।২] ভূঁজয়ে মুরারী ॥ ২॥ 
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ভিয়জ পহরে বড়ায়ি পিক ঘন রএ। 

কাহ্ছের বিরহে মোর প্রাণ থির নহে ॥ 

চিন্তিএ? চাহিলে। কিছ নাহিক উপা[তয়। 

কাহ্ন কাহ্ু করী কান্দিলে 1 দীর্ঘ রাএ ॥ ৩ ॥ 

চারি পহর দিন প্রিল সকল । 

কাহু বিণি আযিলার্ঠো আন্দে কদন্বের তল ॥ 

এব্েঁ কেহ্ছমনে৯ রহে আহ্ধার জীবন । 

গাযিল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণ ॥ 

গুজ্জরীরাগ? ॥ কুড়ুকঃ ॥ 

তার সুভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী । 

যে নারীক লঞ1 কাহ্গ ভূঁজে স্খবতী ॥ ১ ॥ 

ভাল আন্বমান তে! করিলি রাহী । 

এবে ভালমতে চাহি স্বন্দর কাঙ্গাঞী ॥ প্র ॥ 

কদমের তলে খণে যমুনার কুলে । 

শিশু লঞ। বাটে হাটে হরিষে বুলে ॥ ২॥ 

যর্বে লাগ পাও তর্বে কি বুলিবে তারে । 
ভালমতে গোআলিনি শিখাহ আঙ্গারে ॥ ৩॥ 

বড়ারির বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে । 

বাসলী শিরে বন্দী গাহিল চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 

মল্লাররাগঃ ॥ কু ২২১।১]ডুকঃ ॥ 

চাহ চাহ। চাহা। বড়ায়ি যমুনার ভীতে । 

বকুলতলাত চাহা। চাহা একচীতে ॥ 

নিকুগ্তত চাহ আর যমুনার তীরে। 

আর চাহ বড় বড় গাছের উপরে ॥ ১ ॥ 
পাপ | সপে পর পপ রি পা সপ 

১ পুথিতে কেন্ছে মনে" । 



রাধাবিরহ ১৬৫ 

লাগ পায়িলে' তাক বুলিহ কাকু করী। 
গোআলি বিকলী হৈল বনে একসরী ল॥ ফ্রু॥ 
আওর চাহিহ ঘথ। বসে শিশুগণে । 

ছাওআল হঞ কাহ্ু রহে খণে খণে ॥ 

চরিত না বুঝে কেছে৷ তার চারি যুগে। 

সাবধান হঞ1 চাহ যেক্গ পাহ লাগে ॥ ২॥ 

এবার পায়িলে বড়াযি সে শুন্দর কাহ্ছে । 

খাণিকেহে। না তেজিবৌ খেহেন পরাণে ॥ 

য়েবার আণিঞী দিলে কাঙ্গ মোর ঠায়ি | 

তোক আর কে দুখ ন। দিবো বডায়ি ॥ ৩ ॥ 

হর আর্দঘ আঙ্গে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে। 

যেতেক যাণিল নারী বেহেন শরীরে ॥ 

হেন বুৰ্ধায়িঞ। কাশ, আণ মোর পাশে । 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল ঢণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 

আসা বল পন 

ধান্বষীরাগ” ॥ একতালী ॥ 

হেন রাধিকার বচনে। 

চলিলী খড়ায়ি বুন্দাবনে | ॥ ২২১২ |] ল॥ 

আল বড়ায়ি | 

স্ুণিঞ1 রাধার আরতী | 

কাহাকেহো না কৈল সংহতী ॥ ল। ১॥ 

আল বড়ায়ি। 

মনে ধরী রাধার বচনে । 

কাঙ্ছাঞ্চি ক চাহে বনে বনে ॥ ধু ॥ 

যমুনাত না] পাঞ 1 গোপালে। 

পুন গেলী বকুলের তলে ॥ 
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তথ] না পাইঞ গদাধরে। 
চাহিলেক গাছের উপরে ॥ ২॥ 

চাহিঞঁ 1 ন! পায়িল বনমালী | 

শ্রমে বড়ায়ি ভইলী বেআকুলী ॥ 

একশরী বনের ভিতরে । 

ভঞ্ঞে হালে বড়ায়ির আন্তরে ॥ ৩ ॥ 

বাছড়িঞ'1 রাধিকার* থানে । 
বড়ায়ি আয়িলী চিরক্ষণে ॥ 

বুয়িল তার না পাইল উদ্দেশে । 
গাইল বড়ু চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 

ভাঙজিয়ালীরাগ: ॥ যতিঃ ॥ 

হরি হরি। 

আয়া্সে কাহ্ছের উরে 

শুতিলে। দিঞ 1 শিষরে 

প্রাণের বড়ায়ি ল 

দারুণ নযনে ভৈল নিন্দে। ল। 
কাহ্াঞ্জি'র দরশন 

যেহেন ভৈল সপন 
প্রাণ বড়ায়ি ল 

যাগিঞ 1 চাহো নাহিক গোবিন্দে ॥ ল॥ ১॥ 

কোণ দিগেঁ গেল কাঙ্ছাঞ্িঃ 

উদ্দেশ বো[২২২।১]ল বড়ায়ি। ল। 

প্রাণ বড়ায়ি ল 

তোক্ষার সংহতি তথ জাই ॥ গ্রু॥ 

১ পুথিতে বডায়ির?। 
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নানাবিধ ছুখ পায়িলে' 

যার বিরহে পুড়িলে। 
সে কেন্ছে নান্দে যাইতে মোরে। 

কোণ আদিবস ভৈল 

কিবা আপরাধ কৈল 
যবে কাহণঞ্জি রোষিল আন্বারে ॥ ২ ॥ 

সোঞ' রী কাহ্ছের বাণী 

না রহে মোর পরাণী 

চেতন নাহিক মোর দেহে। 

তেজিলো সুখ আসেস 

দিনে দিনে তনু ষেষ 

ভাবিঞ 1 সে কাহ্ছের নেহে | ৩॥ 

বিধি বিপরিত ভৈল 

আন্ধ। ছাড়ি কাহ্ু গেল 

বিরহে মো জিবে৷ কত দিশে । 

বোল বড়ায়ি উপদেশে 

কাহ্ু গেল! কোণ দিশে 

গায়িল বড়ু চন্্ীদাসে ॥ ৪ ॥ 

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুক ॥ 

চিরকাল আয়িলে? বনের ভিতরে । 

বিলম্ব করিতে আর লাগে বড় ডরে॥ 

উত্তরলী নহ রাধা মন কর খীর। 

যা য়ানাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর ॥ ১॥ 

পাছে কাহ্ায়িক আণী দিবে। তোর থানে। 

করিব আপণ কাজ ন। জাণিব আ[২২২।২]নে ॥ প্র 
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বড় কাজ করিজ। না করী জানাজাণী ৷ 

চিরকাল স্তরখ ভুগ্তে সেসি সিআণী ॥ 

আন্ষার বচন ধর ঘীর করী মনে। 

বাট ঘর গেলে দোষ না দিব আইহনে ॥ ২॥ 

মুখ চুম্বী বোলে । রাধা মোর বোল ধর। 
ঝাঁট গেলে কেহো ন৷ বুলিব আনুখর ॥ 
আরতি না কর ছুখে বেধিল আন্তর ৷ 

আপণে মেলিব আসি দেব গদাধর || ৩ || 

হেনস প্রবন্ধ করী বডায়ি সত্বর । 

রাধিক। বুঝাআ লী গেলী ঘর ॥ 
সব সখিগণ সমে করি সংহতী । 

গাইল বড়ু চস্তীদাস বাসলীগতী ॥॥ ৪ ॥ 

এরর 

মালবগ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ 

নিনাষ কতিচিৎ কালান্ কথঞ্চিৎ কষ্ততৃষ্ঝয়া | 

অথাধিভবতো রাধা জগাদ জবতীমিদং ॥ 

ফুটিল কদমফুল ভরে নে আইল ডাল। 

এভো গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥। 

কত ন৷ রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআ।। 

নিদয়হৃদয় কাহন না৷ গেলা বোলাইআ ॥ ১ ॥ 

[২২৩।১]শৈশবের নেহ। বড়ায়ি কে ন৷ বিহড়াইল' 

প্রাণনাথ কাহু মোর এঠো ঘর নাইল ॥ প্র ॥ 

মুছিঅ। পেলায়িবে৷ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর । 

বাহুর বলয়। মে। করিবৌ শঙখচুর ॥ 

কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী । 
বিষাইল কাণ্ডের খাএ যেহেন হরিণী ॥ ২॥ 
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_ পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে । 

কোণ দোষে বিধি.মোক দিল এত দুখে ॥ 

আহোনিশি কাহাঞ্ি র গণ সৌঅরিআ ৷ 

বজরে গটিল১ বুক না৷ জাএ ফুটিআ। ॥ ৩ ॥ 

জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ । 

সামল মেঘে' ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥ 
এভেো নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন | 
'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ 

শীরাগঃ ॥ কুড়ুক; ॥ 

চতুরে চতুরো মাসান রাধে মুদিরমেছুরান্। 

গময় ত্বং গতৌ শক্তিরত্র মে নান্তি কাচন || 

আপাট় মাসে নব মেঘ গরজএ। 

মদন কদনে২ মোর নয়ন ঝুরএ ॥ 

পা[২২৩।২]খী জাতী নহে বড়ায়ি উড়ী জাও তথ] । 

মোর প্রাণনাথ কাহ্ণাঞ্চি বসে বথ | ॥ ১ ॥ 

কেমনে বঝ্িবে। রে বারিবা চশরি মাষ। 

এ ভর যৌবনে কাহ্ু করিলে নিরাস ॥ ধ্রু ॥ 

আবন মাসে ঘন ঘন বরিষে | 

সেজাত নুতিী। একসরী নিন্দ ন। আইসে ॥ 

কত না সহিব রে কুস্থমশরজালা । 

হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ু সমে কর মেলা ॥ ২॥ 
ভাদর মাসে আহোনিশি আন্ধকারে। 

শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥ 

তাত ন। দেখিবে যর্বে কাহ্নাঞ্জির মুখ । 

চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফু] ট ]ট জায়িবে বুক ॥ ৩॥ 

১ পুথিতে গটিল?। ২ পুথিতে মদনে কদনে' । 
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আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী 1 

মেঘ বহিজী। গেলে' ফুটিবেক কাশী। 
তর্বে কাধ বিণী হৈব নিফল জীবন । 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ 

মামবঞ্ীরাগঃ ॥ যতি; ॥ 

মা! খেদং ভজ কল্যাণি স্থিরতাং নয় মানসং। 

রাখে রুষ্ঞোহচিরাদেতা তব ম্পর্শং করিষ্যুতি 

হাথে চান্দ মা[২২৪।১]নী বড়ায়ি করায়িলে পাগলী । 

আইহনক পীঠ দিলে? লাজে তিলাষ্তুলী১ ॥ 

আশোআশ দিঞ্জ৷ তোদ্ষে হৈল৷ এক ভীতে। 

কাহত লাগিআ! মোর বেআকুল চীতে ॥ ১॥ 

জাণিল জাণিল বড়ায়ি চিহনিল কাহ্ছাঞ্জি । 

আছুক পরসরস দরশন নাহি' ॥ প্র ॥ 

তোল্ষার বচনে বড়াধি নেহা বাঢ়ায়িল। 

কাহু সমে ভালে' রস তুঞ্জিত্তে না পাইল 
পুরুব জরমে কিবা খগ্ডব্রত কৈল। 
তেকারণে মোর মনোরথ না পুরিল ॥ ১ 

দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিত্তে না পাইল । 

ঝালিআর জলং যেন তখনে পালাইল ॥ 

দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে । 

কৌতুকে বাঢ়ায়িল নেহা এবে সেই নাশে ॥ ৩ ॥ 

তোন্ষার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে। 

কেমর্তে পা এর্বে প্রীমধুস্থদনে ॥ 
কাহ্ের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে। 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ 

১ পুথিতে তিনাঞ্জলী'। ২ পুথিতে ভাল । 
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আহেররাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥ লগনী। 

[২২৪1১] দণ্ডকঃ ॥ 

জানে বাথ ন জানে বা সমুদ্দেশমহং হরে£। 

ততঃ কিং গমনাশক্তা যতোহং রাধিকেহধুন। ॥ 

আইস ল বড়ায়ি হের বচন আন্ধার ধর 

রতনমুদড়ী পিন্ধ হাথে । 

হের মে? করে] কাকুতী তোর চরণে ভকতী 

আণিআ! দিআর জগন্নাথে ॥ ১ ॥| 

আল রাধে। 

নিলজী নিকুপে থাক কথ । গিআ পাইব তাক 

পাপমতী না বাসসি লাজে। 

বুইল তাক একবার তোষ মন রাধার 
বোল পালী গেলা দেবরাজে ॥ ২ ॥ 

আল বড়ায়ি। 

না বোল বড়ায়ি হেন আতি নিঠুর বচন 
এ তোন্ষার বএসের দোষে । 

আলিসের পরসাদে দুখমুখ নাহি জাণ 

তে তোদ্দাত উপজএ রোষে | ৩ ॥ 

আন্ুুখর পরিহর কে তোকে দিব উত্তর 

ষটাঠী বড়ী গোআলিনী তৌ। 

উপদেশ বোল তোন্ছে কথ? কাহ্ু পাইৰ আন্দে 

চাহি আনিআ দিবো মো ॥ ৪ ॥ 

এ বোলো ২২৫।১]পাইলে?। সুখ১ চুন্বে। বড়ায়ি তোর মুখ 

আজি মোর ভৈল শুভদিনে। 

যথা যথা বুলে কাহ চাহ বড়ায়ি সেই থান 
তর্বে তার পাইব দরশনে ॥ ৫ ॥ 

সপ শি আপ পি ্পপিশীশা পপসপিসাশিশিশী সউসপ্বস্রর আজে 

১ সুখ, সু তোলাপাঠে। 
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শুণহ নাতিনী রাহী হাঠীবাক বল নাহি 

কথণ গিআ। চাহিকৌ মো হরী | 

মণে কৈলে আনুমান তোকে উপেখিজ্ কাহ্ন 

গেলা দূর মথুরা নগরী ॥ ৬ ॥ 

তোর যুগতীঞ বুটী আন্দাক নিন্দতে ছাড়ী 
মথুরাক গেলা প্রাণেশ্বরে | 

চরণে ধরে? তোঙ্গার কাহ দেহ একবার 

হে বধ দিবো মো তোল্ষারে || ৭ ॥ 

জাইবেো মথুরা নগর মোর আগে সত্য কর 
আর কডো ন৷ ঝঙ্কায়িবী মোরে । 

বারে বারে ছুখ পাইলে? ভাগে পরাণে না৷ ময়িলে? 

সরূপ কহিলে তোদ্ধারে || ৮ ॥ 

'হের শির কর যোগে সত্য করে? তোর আগে 

তোক দুখ না দিবো মো আর। 

যে আছে মোর কপালে ফলিবেক সে[২২৫।২]সি কালে 

তার থান জাহ একবার ॥॥ ৯ ॥ 

নাতিনী তোর বচনে হের মে। করিলে গমনে 

মথুরা“কাহ্ছের উদ্দেশে । 

নাগ পাইলে তার থানে করিকৌ বড় যতনে 

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥ 
আতর 

মথুরানগরীং গত্বা জরতী মধুস্থদনং। 

জগাদ বিরহে মগ্রা রাধ। তে শরণং গতা | 

ইতি শ্রোত্রাশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ । 
রাধিকামন্গ্যনিঃশেষং নাগরঃ পরমাক্ষরম্ ॥ 

শা 
আপ আপ | পল ০ পপ সপপাস্পা সপ শা পাপ পা পি শপ সপ আআ সী শা শশী পি এপ 

১ পুথিতে একবারে" । 
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পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া | 

আহা । 

নী বড় রাধা দেখিলে" প্রাণ হরে । 

আল। 

১ পুধিতে আন্থিনী? | 

তাহার ঠাইক জাইত্ে লাগে বড় ডরে ॥ 

এখো। গোগী ভাল নহে সব ছুঠ মণে। 

কেমনে বাঢ়াযিব পা জাণহ আপণে ॥ ১) 

আর কিব। জাইবারে বডায়ি বোলহ আন্ধারে । 

রাধাত লাগিআ কাঙ্গ কিবা নাহি" করে ॥ ফ্ু॥ 

হাথত ধরিআ মোর দগধ পরাণে | 

আপণে বুইল তোন্দে আন্গার কারণে ॥ 

তরে] আন্ুমতী মোক না দিলেক রাহী । 

আর [২২৬।১]তার মুখ ন। দেখে সুন্দর কাঙ্কাঞ্রিত ॥ ২।। 

বিথর বুলিঞ্জ। বড়ায়ি কাজ কিছু নাহী । 

তোগ্ধার বিদিত যত বুইল রাহী ॥| 

চরণে ধরিআ] বোলো চল তোন্দে ঘর । 

গাইল বড়ু চন্্রীদাস নাসলীবর ॥ ৩ ॥। 

গুজ্জরারাগ; | কুড়ক; ॥ 

বুঝিতে না পারো কাঙ্ঞ্জি তোন্ষার চরিত। 
যাচিত্টে উপেখহ তোন্ষে সে আগুত ॥। 

আর কভে। ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী | 

মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী ॥| ১ ॥। 

আন্মুখিলী+ চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে । 

এবে তাক তেজিত্েে উচিত তোর নহে ॥ প্র ॥| 

মোর বোলে' তোদ্ষে তার পাসক না আসিবে । 

পাছে কলি কাহ্ণঞ্জি বিরহদুখ পাইবে ॥ 
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ভাত না৷ খাইলি তর্বে তাহার কারণে । 

শাকর খাইতে তোন্ষে আদরাহ১ কেহ ॥ ২ ॥ 

ভাগিল সোনার ঘট বুড়ীবাক পারী । 
উত্তম জনের নেহ। তেহেন মুরারী ॥ 

যে পুণি আধম জন আন্তা২২৬।২]রে কপট । 

তাহার সে নেহ। যেহ্ু মাটির ঘট ॥ ৩॥ 

রাধিক! থাকিলী বসি আপণার ঘরে ৷ 

তোন্দে থাকিলা আসি মথুরা নগরে ॥ 

আসি জাই করী মোর আকুল পরাণে। 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ 

বিভাষরাগঃ ॥ কুডকঃ ॥ 

শকতী ন৷ কর বড়ায়ি বোলে । মো তোল্গারে । 

জাযিত্টে ন। ফুরে মন নাম শুণী তারে ॥ 

যত দুখ দ্রিল মোব তোল্ষাব গোচরে। 

হেন মন কৈলে। আর ন। দেখিবে। তারে ॥ ১ ॥ 
আগ বড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী। 

রাধিকা লাগিঅ। মোক না কর শকতী ॥ ঞ্॥ 

কাটিল ঘা মত লেম্ুরস দেহ কত। 

তোন্ষার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত ॥ 

এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী । 

দুসহ বচনতাপ ন। সহে মুরারী ॥২॥ 

মথুরা আইলাহে৷ তেজি গোকুলের বাস। 
মন কৈলে? করিবে মো কংসের বিনাস ॥ 
বিরহে কা ... হি 

[ ইহার পর পুথি খণ্ডিত ] 

১ পুথিতে আদবাহ'। 



ভাষাতাত্ত্বিক ীক। ও ব্যাখ্য। 
[ অথ জন্মখণ্ডঃ ] [ পৃঃ ৬৫] 

ভাগবত পুরাণ অন্থনরণ করিয়া বড় চণ্তীদাম শ্রীকষের জন্মবিবরণ প্রদান 
করিয়াছেন। 

পৃথুভারব্যথাং পৃথী'*****”********শ্ধুঃ | 
পৃথিবী তাহার গুরুভারজনিত বেদনার কথা দেবগণের নিকট নিবেদন করিলেন। 

ততশ্রবণে দেবতাবৃন্দ সত্বর কংশনিধনের জন্য মনোযোগ দিলেন । 

সব€ সব্ব€ সর্ব (অশোক অমুশাসনে “সব” পাওয়া] যায় ) 
দেবে-এ€এন- কর্তৃকারকের বিভক্তি | 

মেলি€ */মিলিঅ, মেলিঅ (প্রা)€ মিলিত - মিলিত হইয়া । 
পাতিল€ এপাত্+ইল (অতীত কাল)- স্থাপিত করিল। 
তুলনীয় ঃ পাতিল নাটে; ধবণী পাতিল। 
ইএ€হয়ংহই€হোই (প্রা, অপ)€ অসতি+ভবতি *হয়। 
ইহার-_-ইহাংএহ, এহ€এস, এসো€এষ:+র (ষষঠীবিভক্তি)। 
কমণ€ কমণ) কবণ (প্রা)€কঃ পুনঃ কেমন | 

সন্েই -সবেই ( ই-নিশ্চায়র্থক)। দক্গিণপশ্চিম রাঢট অঞ্চলে সমাই, সম্মাই 
গ্রভৃতি পদের ব্যবহার দেখা যায়। 

বুয়িল - বলিলেন । ঠাএ€ঠাঅ (অপ)€ ঠামিঅ€স্থামিক+“এ” (সপ্তমী বিভক্তি 
স্স্থানে | 

স্ততীএ -স্তরতি দ্বারা ) “এ €এন, করণেব বিভক্তি। 
ভিতরে€ভিত্তরি (€1 পৈ)€ অভ্যন্তর ; আধিম্বরে শ্বাসাঘাত ন1 পড়ায় “অ” 

লুগ্ত হইয়াছে। 
তোদ্ষে€তুম্হে€*তুম্মে (ুযুদ্ে) অথবা তুম্মাভিঃ (-যুম্বাভিঃ)৯তুম্হাহি» 

তুম্হে৯তৃদ্দে, তোদ্ষে। 
তুলনীয় ঃ উডিয়া *তুস্তে” 
আহ্বরের * অস্থরের ; শবের আদিতে অ ৯আ, মৈথিলী, অসমিয়া ও পূর্ববঙ্গের 

ভাষায় লক্ষণীয়; যথা-_-মৈথিলীতে-_-আতি, আঙ্গন) অসমিয়! ও পূর্ববঙ্গের উপভাষায় 
-_আত্বল, আতিশয়, আমুখ, আষ্ট প্রভৃতি শব। বীকুডা অঞ্চলে প্রাচীন বাংলার যুগে 
সম্ভবতঃ অ৯আ-রূপে উচ্চারিত হইত। আদিস্বরে শ্বাসাধাতের দরূণও অ৯আ 
হইতে পারে। 

খএুক্ষয়; প্রাকৃত ক্দগ ৯*খ” অথবা “ছগ্হয়। হেন€ হেম(অপ)€অনেন-এমন। 

শ্ুনী€স্তনিঅ (গ্রা)€*ভুনিত (- শ্রত্া) - শুনিয়া। 
হাসিআহদিঅ (প্রা) (»হপিত্বা)»হাসিয়।। দৈবকী-দেবকের বন্া ও 

বন্থদেবের পত্তী। 
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ব্রন্না সব দেব'****'*১** এ | 

কংশ এত প্রবল পরাত্রান্ত ছিলেন যে দেবতারা ভয়ে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে 

সাহসী হইলেন না। এইজন্য ব্রদ্ধা আদি দেবতাগণ ক্ষীরোদসাগরে অবস্থানকারী 

হরির নিকট গমন করিলেন এবং নানা! প্রকার স্তব-্ততি দ্বারা তাঁহার তুষ্টি বিধান 

করিলেন । দেবগণ বলিতেছেন যে একমাত্র হবি ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেই কংশের 

নিধন সন্তব হইবে। 
ততিখনে - ততক্ষণে; বিগ্ভাপতির পদে “ততিখনে” পাওয়া যায়। 

ধল€ধঅলল€ধবল -সাদা? তুলনীয় £ হিন্দী ধৌল!। পূর্ববন্ধের উপভাষায় ধলা। 
দুই€ ছুই (প্রা)এছ্ধি। 
ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে_ নারায়ণ স্বীয মন্তক হইতে দুইটি কেশ 

তুলিলেন। তন্মধ্যে একটি শ্বেত, অপরটি কৃষ্ণ। অনন্তর শুরু কেশ রোহিণীর গর্ভে 

ও রৃষ্ণবর্ণ কেশ দেবকীর উদরে স্থাপিত হইল। শ্বেত কেশ বলদেব রূপে এবং কৃষ্ণকেশ 

কেশব বা বাহ্থদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন । 

এহি (৫এই)এএতি ।প্রা)তএভিঃ - এই | পাআ€পাইআ€পাবিঅ (প্রা)€ 

প্রাপ্য -পাইয়া। গেলা€গঅ+ইল্ল€গত+ইল। 

উপেখিআউপ পেক্ খিঅ€উপেক্ষ্য উপেক্ষা! করিযা। 
আগক-অগগ€অগ্র+ক (দ্বিতীয়! বিভক্তি)। 
পাকিল-_বাংলাষ “ল” প্রত্যযাস্ত পদ ক্রিয়াপদ ও বিশেষণ উভয়রূপেই ব্যবহৃত 

হয়। তুলনীয়  “ভূখিল কাক” । 

দাটী€দাটিআ€দাটিকা-_তুলনীয় £ মাবাঠী দাটীস্মদাভী। বামন শরীর-_ 

খর্বারতি। মাকড€মকৃকড€মরকট | 

'নাচএএসচ্চঅ (প্রা)খনৃত্যতি নাচে |. উমত€উন্সত্ব; উমত মতী-_ 

বিভ্রান্ত চিত্ত। 
ধর ধুজ, ধুয়া€ক্রব লগানের যে অংশ পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা হয়। 

খণে-খণে€খণে-খণে (প্রা)ক্ষণেক্ষণে | হাসেহসএএহসতি। বিণি€ বিনা, 
বিণু (অপ)-্ব্যতীত। 

খোড -খঞ্র; খোণেকেক্ষণেকে _মুহৃতে । কানে€কাণ-কানা, অন্ধ । 

খণেহএ ধোড খোণের্কে কানে-__কখনও খঞ্জের আবার কখনও অন্ষের অভিনয় 

করেন। 
করে€করএএকরোতি। দেখিদেকৃখিঅ (সদৃষ্টা) » দেখিয়া । রঙ্গ-উল্লাস।' 

লাশ্ক€ লন্্ - উন্নম্ষন | প্রাচীন অসমিয়াতে লান্ফ শের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 

ধরেধরিঅ€ধরতি। রহে€রহই€তিষ্টতি। চিতরে » চিৎ হইয়া । 
বোলে€বোলই, বোল্পই (প্রা)€ব্রবীতি। 
আনচান € আনছান € অয়ছম়€ অন্থছন্দ » অসংলগ্ন বাক্য । 
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মিছাই€মিচ্ছ1€ মিথ্য1+ই ( নিশ্চয়ার্থক )। 
সান€ সা €সংজ্ঞা_( তুলনীয় হিন্দী-সৈন ) সঙ্কেত । 
জীহের€জীহা! (প্রা)+র€ জিহ্বা 4র ( যষ্ী বিভক্তি। 
রাঅ€রব। কাট়ে€কড্টই€কর্ষতি। রাজ কাটে__শব্ধ করেন। 

নারদ উঠিয়া অসম্বন্ধ কথা বলিতে লাগিলেন এবং নিরর্থক ঘন ঘন মাথা নাভিতে 
লাগিলেন! বোকা পশ্তর মত পুনঃপুনঃ জিহ্বার অগ্রভাগ বাহির করিয়! শব 
করিতে লাগিলেন । 

[পৃঃ--৬৬] 

কংসেত-_“ত” সপ্তমীর চিহ্ন, কিন্তু ষষ্যর্থে প্রযুক্ত» কংসের | 
উপজিল-_উপ-/জন্+ইল - উৎপন্ন হইল । 
কোণ€ কোন--উডিয়া ভাষাম্ন “কণ” -কি। 

নাহি €নাহিং€নহি-না। এবে€এঅব্ব (অপ )€*এতদ্বং" এখন 
তৌ€্ত্বয়েন ( শত্বয়া) -তোমার | 

হৈবেক -হইবে। ক্রিয়াপদে স্বাথিক “ক” প্রত্যয়ের ব্যবহাব প্রাচীন সাহিত্যে 
দৃষ্ট হয়। সেসি-সেই ( “সি” নিশ্য়ার্থক অব্যয়) 

মে) €*ময়েন ( -ময়া ) আমি অর্থে। ঠাএখ্স্থামিক+এ ( সথ্রমী বিভক্তি ) 
শ্তনী €শুণিঅ €*শুনিতঃ ( -্রত্বা) -শ্তনিয়া। নচকীত€ সচকিত-_এস্ত, 

ভীত । চিস্তির__ক্রিয়াপদে স্বাধিক “'র” প্রত্যয়ের প্রয়োগ মধ্য বাংলায় পাওয়া 
যায়) এখানে অতীতকাল অর্থে প্রযুক্ত চিন্তা করিল। হীত €হিত-কল্যাণ। 

মারিবাক মারিবার জন্য । মারিবা শবের সঙ্গে নিমিতার্ধে “ক” প্রত্যয়। 
থানে€থান€স্ান | দৈবকীঞ-_-“এ৪” প্রত্যয় কর্তৃকারকের বিভক্তি | 
ছুঃঠ€দুট্ঠ (প্রা )€ছ্ষ্ট। তাক সবই তাহাদের সকলকেই । 

আষ্টম€ অষ্টম ; মাইল -মারিল। ছ্যংছজ€ষট্, সিন্ধী ভাষায় “ছহ” | 
সেহি-সেই (অর্ধ মাগধধী)) দুযি€ছ্ুএ৫ঘিস-ছ্ুই। নিয়োজিত - নিষ্বোগ 

করিলেন । 

স্থতজরী €স্থমরিঅ €*ম্মরিত (শন্থৃত্বা )। কাপে€কম্পএ€ কম্পতে। 
করিআ €করিঅ€*করিত (-কৃত্বা)। গিআ€গমিঅ €*গমিত ( গত )। 

দৈবকী উদরে***********রোহিণী গর্ত গিআ। | 

শুরুকেশরূপে যিনি দেবকীর গভে অবস্থান করিলেন, অতিশয় বলশালী বলিয়া 
তিনিই মাতার গর্ভপাতচ্ছলে রোহিণীর উদরে প্রবিষ্ট হইলেন। 

[ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া যোগমায়! দেবকীর গর্ত রোহিণীর উরে স্থাপন 
করিলেন । লোকে মনে করিল যে দেবকীর গর্ভপাত হইয়াছে ] 

শার্গসারন্গ "শৃঙ্গ নিমিত ধন্থবিশেষ | 
ক. কী--১৩ 



১৭৮ আদি-মধ্যযুগের বাংল! ও শ্রীকফকীর্ভন 

যে কৃষ্ণ রহিলি'*********** *শদেবকীর জাঠরে 

কুষ্ণবর্ণ কেশরূপে যিনি দেবকীর উপরে বিরাজ করিলেন তিনিই হইলেন শঙ্খ-চত্ 
-গদা-শারঙ্গধারী শ্রীকষণ। 

জাণীতজাণী*জানিত (শ জ্ঞাত্ব1) ;আবেক্ষণ€ অবেঙ্ষণ - পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান। 

কাহ্াগ্রি__কষ্*১৯কণহ১কাণহ) কাণত+আগ্রি প্রত্যয় ( আদরার্থে বা 
(কুদ্রার্থে )। 

তাহাক আষ্টম-*...*৮-***"কংশ মহাবীর 

দেবকী যে গর্ভধারণ করিলেন তাহাকে অষ্টম গর্ভের সন্তান বিবেচন। করিয়া 

বীরশ্রেষ্ঠ কংশ প্রহরী নিযুক্ত করিল । 
পুরুষ গর্ভ__দেবকীর অষ্টম গর্তে মহাপুরুষের লক্ষণসমূহ পরিক্ষ,ট হইল। 

ধরল -্ধরিল। আগ্ররূপ » অন্তরূপ। 
বিজয় নাম বেলাতে*********কাঙ্ছাঞ্ডি। 

ভাত্রমাসে রুষ্পক্ষের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রের সঙ্গে চন্তরযুক্ত হইলে এ 
যোগকে বিজয়বেল! বল! হয়। উক্ত বিজয় ন/মক শুভলগ্নে ভগবান হরি শঙ্খ-চক্র-গদা 

-শারঙ্গ হস্তে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন । সেই সময় অল্প অল্প বারিবর্ষণ হইতেছিল। 
ধরী €(প্রা) ধরিঅ €*ধরিত ( লধৃত্বা )-ধরিয]। 
জরম জন্ম ; করম. ক্ষ শবের সাদৃশ্ঠে “জরম” শব্ধ গঠিত হইয়াছে । 
ল-৮আল; প্রাকৃত হলা শবের সংক্ষিপ্ত রূপ বাক্যালন্ধাবে প্রযুক্ত । 
নিন্দে €নিংদ (চর্যায ) €নিদ্দা €নিদ্রা। 
ভৈল€*ভবিত ( -ভূত)+ইল-হইল। কণা! € কণা €কন্তা|। 

ভোলে' €বিবভল (প্রা) €বিহবল+এ “ভ্রমে” 
দেবের গ্রসার্দে............. ,..... না জাণিল 

বন্থদেব তখন ভগবং কৃপায় জানিতে পাধিলেন যে গোকুলবাসীগণ নিষ্্রায় 
অভিভূত হইয়াছে এবং সেই সময় যশোদার গে এক ৰন্া জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 
শ্রাস্তিবশতঃ নিদ্রার আবেশে যশোদী পুত্র হইল কি কন্তা হইল কিছুই অবগত হইতে 
পারিলেন না। 

কোলে€কোল প্রা) €ক্রোড। বাটত-_বত্মস্বিট বাট । বাট+ত 

( সপ্তমী বিভক্তি )| 
থাহা€থাহাথাহ (প্র।)এস্থলন -থই, নদী বা জলাশয়ের তলদেশ। 

কানন দেখি..................যাহ। দিল। 
শ্রক্ের আগমনে যমুন[র গভীর জলরাশি কমিয়া গেল এবং তাহা অনায়াসেই 

পার হওয়ার ক্ষেত্র গ্রস্ত হইল। 
বালী €বালিকা ; পুরী €প্রহরী। চিআইল€চিৎ( জাগরণে )+আ1ইল। 

(অতীত )-জাগরিত হইয। 
শিলাপটে প্রস্তর থণ্ডে। আছাড়িআী। আছাড় দিয় । 



ভাষাতাত্বিক টীকা ও ব্যাখ্যা ১৭৯ 

আকাসে€আকাস, আগাস (গ্রা)€আকাশ। বাঢ়ে€বড্ডই, বডঢএ€ 
বর্ধতে » ব্ধিত হয়। 

কংসে কৃত্যা কৈল কানন বধিবারে-_কুষ্ণকে' বধ করিবার নিমিত উপার উদ্ভাবন 
করিল। 
(পৃঃ ৬৯] 

কংশে€কংশ $ কর্ঠৃকারকে “এ” বিভক্তি। পৃতনাক-_''ক” দ্বিতীয়! বিভক্তির 
চিহ্ন। পুতনা রাক্ষপী ছিল বকান্থরের ভগিনী । এই রাক্ষদী শিশুদিগকে দুধ 
খাওয়াইবার ছলে বধ করিত। বলিকন্তা রত্বমালা দ্বাপর যুগের শেষে পৃতন! নাম 
প্রাপ্ত হয়। 

সংহরিল--সংহার করিল। স্তনপান ছলে -কুকে বধ করিবার নিমিত্ত পৃতনা 
বিষমিশ্রিত স্তন তাহার মুখে প্রদান করে। কৃষ্ণ স্তন্ত পান করিবার ভাণ করিয়া 
পৃতন। রাক্ষপীকে বধ করেন । 

পাছে€পচ্ছা€ পশ্চাৎ। 

যমল আঙজু'ন-_-ষক্ষরাজ কুবেবের পুত্রনধয পল কুবব ও মণি গ্রীব। খীশ্বর্ষগর্ভে ইহারা 
অত্যন্ত গধিত ছিল। দেবি নারদের অভিশাপে ইহারা স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হয়। 
শ্রীকষের স্পর্শ লাভ কবিয়! তাহাবা অভিশাপ মুক্ত হয এবং স্বগে গমন করে। [কংশ 
কর্তৃক যমলার্জনকে গোকুলে প্রেরণেব কথা ভাগবত বা অন্য কোন পুরাণে নাই। ] 

ভাঙ্গীল__ভাঙ্গিলেন। 
কেশি-_কংশ কৃষ্ণকে বধ করিধাব নিমিত অশ্বরূপীদৈত্য কেশিকে ব্রজধামে পাঠায় । 

কৃষ্ণ তাহার বিশালবাহু উহার মুখে প্রবেশ কবাইযা উক্ত দৈত্যকে নিধন করেন। 
আনস্তব€ অনস্তব 

দামোদর- শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে অত্যন্ত ছুরস্ত ছিলেন। তাহার দুবস্তপনায় বিরক্ত 
হইয়! যশোদা গাভী বন্ধনেব বজ্জদ্বাবা শ্রীরুষণেব উদর উদুখলের পহিত বন্ধন করেন। 
সেইজন্য শ্রীরুষ্ণ দামোদর [ দাম (- রজ্জব) +উদর] বলিয়া খ্যাত। 

তাত_-ত।€তাহ . প্রা, অপ )€*তাস (-তস্ত )1+ত (সপ্তমী বিভক্ভি)ম্ 
তাহাতে । 

পুছ€পুচ্ছ; আবতার কবি - অবতার গ্রহণ করিয1; কেলি স্ত্রীডা। 
স্রেখ -স্ুন্দর রেখাযুক্ত; স্তপুট _ স্থগঠিত। 
আধর€অধর ;? যেহ্ৃ€* যাদুশন (-যাদৃশ)- যেন। 
পৌআর «প্রবাল; কণ্রযুগ€ কর্ণযুগল [ কর্ণক£১কান ] 
লুলে€লুলই, লোলই (প্রা)তলোলতে দোলে । 
করল্রুবিন্দ - করাহ্ুলি বুন্দ; মাল€মল্ল€মাল্য * মালা । 

, মরকত পাট * মরকত মধিদ্বার! নিমিত ফলক। 
জংঘ€জংঘা€জজ্যা। পান্তী€পংতি (প্রা)€পঙ্ক্কি। 
সজগ জলদ রুচি * জল বিশিষ্ট মেঘের ন্যায় শ্ামল শোভা। 



১৮৪ আদি-মধ্যঘুগের বাংল! ও শ্রীকফকীর্তন 

জিনি€ জিন্ (বাং )স্জয় করিয়া । বত্তীস€বতিন (চর্যায় )€বত্রিশ। 
বন্ীস রাজলক্ষণ- বত্রিশ প্রকার রাজলক্ষণযুক্ত। 
নিতি€নিত্য , বাছা€বচ্ছঅঞ্বৎসক। রাখে€রক্খই €রক্ষতি। 
আল-_আলো, হালো ( চর্ধায় )€হলা, হলে (গ্রা)। কর অবতার » অবতীর্দ 

হও। থির€থির (প্রা)এস্থির, হউ€হোউ (প্রা )৫ভবতৃু। আল" আখর 
বিশেষ। কীর্ডনেব সময় পদেব মধ্যে মধ্যে আখব দ্িবাব বীতি আছে। 

পছুম! উদরে এবং সাগরেব ঘবে__এখানে দেখা যাইতেছে বাধার পিতার নাম 

সাগর এবং মাতাব নাম পদুমা। কিন্ত ব্হ্ধবৈবর্ত পুবাণে বণিত আছে-_বাধা বৃষভাঙ্গ 
নন্দিনী | পদ্মপুরাণে রহিয়াছে, রাধাব মাতাব নাম কীত্তিদা!। 

তীন€তিঝি€ত্রীণিষ্মতিন। কৌোঅলী €কোমল+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে )-কোমলাঙ্গী ॥ 
পুতলী € পুত্বলী €পুত্রিকা। 

দিনে দিনে বাটে 
রাধা শুকূপক্ষের চন্্রেব গ্তায় দিন দিন বাঁডিতে লাগিলেন । 

আইহন€ অহিমন্। অহিবন€ অভিমন্্য -আয়ান। নপুংসক - পূর্বজন্মে আয়ান 
লক্ষমীকে লাভ কবিবাব জন্য কঠোর তপস্া। করিয়া লক্ষ্মী লাভ করেন বটে, কিন্তু তিনি 
নপুংসকত্ব প্রাথথ হন। 

দৈবে কৈল জাণী 
দেবতাগণ কৃষ্ণের মনোভাব বুঝিতে পাবিয়া বাধাকে আইহনেব পত্রী কবিলেন। 
ঝট €বাট্ট€বঝটিতি-শীন্র। বুটীঅ€বুডটিঅ€বৃদ্ধা , মাই€মাতা । 
পিসী €পিউসিআ ১৯ পিতৃঘস| | 
নিয়োজিলী €নিয়োগ+ইল (নামধাত )- নিযোগ কবিলেন। 
হাট€হ্ট ( তুলনীয়-_-তামিল অষ্ট) 
চুন রেখ - চুনের রেখা!। বাটুঙ্স€ব্রল€বর্তু্ল - গুলি, বল। 
আখি অকৃখি€ অক্ষি। 

[ পৃঃ--৭১] 

থীনে€ খীণ (প্রা )€ক্ষীণ। ওঠ€ ওটঠ€ ওষ্ট্য) | 

উঠক-_উঠ€উটঠ€ উষ্র+ক (দ্বিতীয়! বিভন্তি)। ওঠ আধব উঠক জিণী- ঠোট 

দুইটি উটকে পযন্ত পরাজিত করে অর্থাৎ বেশী পরিমাণ ঝুলিয়া পডিযাছে। 
কাঠী€কাঠ্ঠিকা। কাঠী সম বাহ্যুগলে - ছুই বাহু অস্থিচর্মহীন। 
নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে » স্তনদ্ব় নাভিমূল পথস্ত লঙ্িত। 

অভিমস্থ্যজনন্তাহং"* "* "* মধুবাচাবকোবিদে । 
বডাইর উক্তি £_রাধে, অভিমন্থ্য জননী তোমার বন্গপাবেক্ষণের জন্ত আমাকে 

নিযুক্ত করিয়াছেন । স্থতরাং আনন্দিত চিত আমার সঙ্গে মথুরায় চল। 
রাধার গ্রত্যুক্তি £_তৃষি“বৃদ্ধা এবং তোমার ব্যবহাবও সুমধুর । সৌভাগ্যবশতঃ 

তুমি আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত নিযুক্ত হইয়াছ। স্থৃতরাং চল, আমরা মধ্রাক়্ 
গমন করি। 
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[ জথ বংনীখণ্ডঃ ] [ পু:--৭২ ] 

অনলযুদ্ধে ভঙ্গ দিয় হুরিণনয়ন-সদৃশ! অলসাঙ্গলতা রাধা বৃদ্ধার সঙ্গে রঙ্গে গমন 
করিলেন । 

বড়ায়ি » বৃদ্ধা আযিক|) বৃদ্ধ বড বড, আধিকা ৯অজ্জিআ। ৯আইআ১আয়ি 
বড়ম।, বড়িম! । 

লইজা€* লভিত ( » লব্ধ) লইয়া । 
রাহী €রাধিকা ; গেলী - গেলেন। ক্রিয়াপদে কর্তার লিঙ্গ অনুযায়ী বিভক্তি 

যুক্ত হওয়ার রীতি আদি-মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
থানে€স্থানে? বুইল- বগিলেন। 
লডিউ€ */লড+তু বিভক্তি ( অনুজ্ঞা, কর্মবাচা )- যাওয়া যা”ক। 
সিনানে€্বানে (বিপ্রকর্ষ)। কাহাঞ্ি--কৃষ্ণ৯কণহ১৯কান , কানশ-আঞ্ি” 

প্রত্যয় (আদরার্থে)। পাতিল€ এপাত.+ইল (অতীত )- স্বাপন করিল। 
নাটে€নট্য; খনে€ক্ষণে; বাজাএ€ বাগ্ঘতে _ বাজায়। বাগ্ধগণ- বাস 

সমূহ ; অপ্রাণীবাচক শব্ধের সঙ্গে বহুত্ববোধক “গণ” শবের প্রয়োগ শ্রীকুষ্ককীর্তনে ও 
মধ্য যুগের বাংলায় পাওয়া যায়। যথা-_হেমকরগণ, তরুগণ, ঝুস্থমগণ, হারগণ, 
প্রণামগণ, তারাগণ ইত্যাদি । 

আছের--আছে€অচ্ছই€*অচ্ছতি ; আছে+র (স্বাধিক প্রত্যয )। 
তুলনীয় ঃ কহিআর, দিআর ইত্যাদি। ক্রিয়াপদে স্বাধিক “র” প্রত্যয় 

অবহ্টঠে ও প্রাচীন বাংলায় দুষ্ট হয়। 
পতিদিন -্প্রতিদিন? ছান্দে€ছন্দ। বাএ€বাদয়তি _বাজায়। সেহি--সেই 

€ অর্ধমাগধী )। ঠাই€ঠাই €ঠাবিঅ€স্থামিক লস্তান | 
বিদ্ব »বিংধ (প্রা)₹ছিদ্র। তাত€তাহ+ত€তন্ত+ত ( সপ্তমী বিভক্তি) 

তাহাতে | 

আম্গপাম€অন্থুপম-শব্দের আদিতে অ€আ প্রাচীন দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের 
ভাষার অন্ততম বৈশিষ্ট্য । অসমিয়া ও পূর্ববঙ্গের ভাষাতে অনেক শবের আর্দিতে 

অ১৯আ হয়। আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার দরুণই সম্ভবতঃ “অ”“আ” রূপে 

উচ্চারিত হয়। যথা-_আম্বল, আতিশয়, আষ্ট, আম্ুখ প্রভৃতি । 
্থব্নের€ব্বর্ণ+র-ন্বর্ণনিতিত। সামী €শস্ব_ধাতুনিমিত বালা। 

কাম কম্ম€কর্ম; গুকার€ওজ্কার-ওষ্কারধ্বনি। 
'আয়িলী -আগত-+ইল (স্ত্রীলিজে “ঈ” প্রত্যর )- আসিলেন। 
বাসলীগণ* বাসলীর উপাসক। 

নিপীয় বংশনিনদং.............জরতীমিদং | 

কংশ ভয়ে ভীতা রাধা বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়!, কে বালী বাজায়, তাহা অবগত 

হইবার জন্য বৃদ্ধাকে এই কথ! বলিলেন। 



১৮২ আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীরুষ্কীর্তন 
কালিনী€কালিন্দী ; নই€নই (প্রা)নদী। গোঠ€গোষ্ঠ ; মো€মম »আমি। 

" আউলাইলে1 €আকুল+ইল+ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি )- আকুলায়িত 
করিলাম। তুলনীয় £ “মূচ্ছাগেল শচী আউলা( ই )ল কেশ” । (জয়াননের 

] 

রান্ধন- রন্ধন; হআ€ভইঅ€*ভবিত (-ভূত্বা )-হইয়]। 
নিশিবৌবনিওছিঅব্য-*নিমঞ্থিতব্য- উৎসর্গ করিব । 
বিবাহের সময় বর কন্যাকে বরণ যে রীতি আছে তাহাকে নিছন*নির্য্যগ্ঘন বল! 
হয়। বিগ্ভাপতির পদে “নেঞ্চোছন” শব পাওয়া যায়। 
আপনা€আত্মন ; হরিষে€হর্ষে; আঝর€অঝর -অজন্্ ধারায়। 

“অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত 
অবরে নযন ঝরে।” ( চতীদাস ) 

ঝরএ€ঝরই, ঝরএ (প্রা)এক্ষরতি-ঝরে, পতিত হয়। পাণী€পানীয় ঃ. 
পরাণীগ্রাণ+ঈ (স্ত্ালিঙ্গে )। 

স্থসর এ্ুন্বর ₹ সুমিষ্ট স্বর বিশিষ্ট। 
পাখি নহো"", ৪8৯5 8৮ '"*লুকাও | 

শ্রীক্ণকীর্তনের পদগুলি উৎসব উপলক্ষে গাওয়া হইত। সেইজন্য একই ধবনের 
পদ স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। 

তুলনীয় £ পাখি জাতি নহো বডায়ি উডী পড়ি যাও। 
যথণ সে কাহ্থাগ্রির মুখ দেখিতে না পাও | 
হেন মন করে বিষ খাঅ1 মবি জাণ্ড। 

মেদিনী বিদাব দেউ পসিঅণ লুকাও॥ [ দানখওড ] 
আবার বিষ্ভাপতির পদাবলীতে £ 

“পাখি জাতি যদি হঙ পিয়া পাশ! উডি যাঙ। 
সব দুঃখ কহো তছু পাশে ॥ 

আগ-অগগিএঅগ্রি ) যেহ* যাদশন -ষেন। 
কুষ্ভতারের _কুস্তকার-৯কুস্তার (প্রা )। কুস্তার+এর (ষঠীবিভক্তি। 

এপণী- পোআন। মাটির বাসন পোডাইবার জন্য নিমিত বৃহৎ চৃন্মী। 
বন পোডে.******-*"কুস্তারের পণী | 

বডারি, বনে আগুন লাগিলে সকলে দেখিতে পায়, কিন্তু আমার মন কুমারের 
পোআনের মত ধিকি ধিকি করিয়া (বিরহের জালায় ) দগ্ধ হয়। লোকে জানে 
নী, বুঝিতেও পারে না। 

বুখাএ€স্থখায়তে ( নামধাতু ) -হখদায়ক হয়। 

আভিলাসে€অভিলাসে- অন্ুরাগে । বন্দী-বন্দন! করি। 
বাসলী-বাসরী-বাগীশ্বরী- সরন্থতী। 

নিশম্য"" 25৪5855887 *****জরতীমিদম্ ॥ 

কের বাক্য শ্রবণ করিয়া মদন জরে পীভিত! রাধ। যমুনাতটে আগমন করতঃ 
বৃদ্ধাকে ইহ! বলিলেন-. 
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নাদ- শব; আইলো আসিলাম। ধরিআ-* ধরিত ( স্ধৃত্বা, )০ 
ধরিয়া। পারিলে।- পার হইলাম; বেআকুল€ব্যাকুল (স্বরভত্কি ) 

এবে€এঅব্ব (অপ )২৩% এতঘ্বৎ-এখন | কিমনে€*কেমস্ত- কেমনে। 

টাচরু€চচ্চরী (প্রা)এচষ্চরী -কুঞ্চিত। আহোনিশি€অহনিশ-দিবারাত্র। 
আনএঅন্ট ; কাএ কা€৫কাহ ₹(প্রা, অপ)ক্* কাস (-কন্য ), “এ” দ্বিতীয়া 

বিভক্তির চিহ্ন _কাহাকে। 
বেআকুল - ব্যাকুল; কানদো - কাদি। রাএ-রব; 

কাহ্কের ভাবে ****** রাএ।॥ 
কৃষ্ণের কথা চিন্তা করিয়! আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে । লজ্জায় আমি কার্দিতে 

পারি না। 
কোলেক্রোড+এ (দ্বিতীয়া বিভক্তি )। 
স্বঅরিআ-ক্তমরিঅ (প্রা )-* ম্মরিত ( » স্বৃত্বা) স্মরণ করিয়া । 
দিগে€দিকে-__অঘোষ ধ্বনি ঘোষবৎ ধ্বনিতে পরিবতিত হইয়াছে। 
মুকুলিল - মুকুলিত হইল _ ( নামধাতু )। বাএএবাত _ বাতাস। 
আহ্বণআ।য্র, কৃযিলীএকোকিল। 

কুহলেকুহর-_কুহুধ্বনি করে, চত্তীদাসের পদে কুহরে এবং বিদ্ভাপতির 
পদ[বলীতে কুহরই পাওয়া যায়। ঘাএ€্ঘাত- আঘাত। 

চারি দিগেঁ"***১০০-,ঘাএ 

বসন্তের সমাগমে চতুদিকে পুষ্প প্রন্ষুটিত হইল | লয় পবন বহিতে লাগিল। , 
আম্রশাখায় কোকিল কুহুধ্বনি করিতে লাগিল। ঘাএর উপর বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে 
যেমন বিষবং মনে হয, কোকিলের কুহুধ্বনিতে আমি অন্তরে বিষজ্ঞালা অনুভব 
করি। 

চান্দ ন্ুরুজ-তচন্দ্র স্য; তাএতাপয়তি -তাপদেয়। 1্ণি বিনা; ভাএখ 

ভাবয়তি -মনে হয়। পুরত _ পূর্ণ কর। 
চান্দ......ভাএস্কৃষ্প্রেমে শরীর এত তণ্ত হইয়াছে যে কিছুতেই শীতল 

হইতেছে না । বুধের উত্তাপ ও চন্দ্রের শ্সিগ্ধ কিরণের মধ্যে কোন প্রভেদ বুঝিতে 
পারি না। চন্দনের প্রলেপেও শরীরের তাপদূর হয়না] কষ্ণবিহনে আমার এক 
মুহূর্ত যেন এক যুগ বলিয়! মনে হয়। বাশীর শবে আমার প্রাণ হরণ করিয়া কৃষ্ণ 
কোন দিকে গেলেন তাহ। জানি না । 

[ পৃঃ-৭৫] 

/কথখএকুখ-কুত্র কোথায় 
৬আদ্দে€অমহে€অন্মে ( বৈদিক )) অথবা, অমুহেঅম্হাহিঅন্মাভিঃ ) 

চন্রাবলী- রাধ|; কৃষ্ণকীর্তনে চন্ত্রাবলী ও রাধা অভিন্ন] । 
উপজিন--উৎপগ্য৯উৎপজ্জ উপজ ; উপজ +ইল€উপজিল -উপজাত হইল 1 

মোখ্মম »৮৫আমি”। 



১৮৪ আদি-মধ্যযুগের বাংলা! ও ্রীরফকীর্তন 

খড়িআল কুভ্তীর বড় জাতীয় কুস্তীর বিশেষ । 
আপার€অপার.« অনেক। শকতিঞ' -শক্তি দ্বারা; মাহামহা। বিতর 

বিস্তর; আগতঅগ্র+ত (বিভক্তি চিহ্ন); ভরিল-ভরা, “ইল” প্রত্যয় 
বিশেষগরূণে গ্রযুক্ত। 

কাক্ধেতক্বন্ব;) তভো€তবু+হে। ( নিশ্য়ার্থক )-তবুও। আশ-আশা। 
রাএরাবয়তি রব করে। আধিক৫অধিক; বিরহশিখি -বিরহ্শিখা, বিরহানল। 

হৃদএহয়ে; জলেএএজলই ( প্রা )এজলতি-জলে; বোলহ /বো 
( অনু্ঞা )-বল। 
মনত-“ত” (সপ্তমী বিভক্তি )-মনে। ভাএভাতি _ প্রতিভাত হয়। 
যেহেন*ক্জ্যাদৃশন ( - যাদৃশ ) যেকপ | 
ঘাঅত€ঘাত+ত ( সথ্রমী বিভক্তি) ঘায়ের উপর | সান*সন্ন*সংজ'- 

সঙ্কেত ধ্বনি । 
কে বোলে ***৮****বাশীর সান 

কে চন্দন ও চন্দ্রের কিরণকে শীতল বলে! আমার মনে এইগুলি গরল সদৃশ 

মনে হয়। বৃক্ষের নবপল্পব আমার চিত্তকে যেন দগ্ধ করে। আমার অন্তর ক 
বিরহ্বিষে জর্জরিত | বাশী'র সংকেতধ্বনি যেন ঘায়ের উপব আরও আঘাত করে। 

আম্ধকার€অন্ধকার ; জাএ€যাতি-যায়। 

বডিমা€ বডমা ) বডায়িকে বলা হইয়াছে । বরিষে€বরীসএ (প্রা )এবর্ধতে 
বর্ষণ করে। সংপুটে€সম্পৃুট- জোড হাত। 
নান্দে€না+দেয়-_নঞ্ার্থক যৌগিক ক্রিয়াপদ। 
তুলনীয় £ নাসিবোনা1+ আসিবৌ ; নাসিতো€ন1+আসিতে। ইত্যাদি। 
চাহাচাহ্ই (প্রা)এচক্ষতি “খু'জিয়৷ দেখ” ; মোহারী€ মধুক্ষরী, মধুক্ষরিকা 

বংশ নিমিত বাশী। 
বিহাণে- বিহীন। কাহ্াঞ্জি বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল 

দশ দিক লাগে মোর শৃন। 
তুলনীয় £ “শৃন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী 

শৃন ভেল দশদিশ শন ভেল সগরী” ( বিদ্াপতি ) 
] পৃঃ--৭৮] 

কৈলো-করিলাম; অগ্ুণ-্দোষ। তোদ্ধার-_তোদ্ষা€তোম্হা (প্রা বা) 
তুমহং (অপ)তুমহাকং (প্রা)এক্তুম্মকম্ (যুন্াকম্); তোন্ষা। + র (ষণ্ঠীবিভক্তি )- 

তোমার। 

আগতঅগগ€অগ্র+ত (সপ্তমী বিভক্তি )৯অগ্রে। 
জুগত-্যুক্ত ( বিগ্রকর্ষ )) দুচারিণীএদ্বিচারিণী। বান্এ*বাঞয়তি - বাঞ্থাপূর্ণ 

করে। নুরতী ব্রত +ঈ- রতিক্রীড1। বুধীএবুদ্ধি; স্থধীএব্ুদ্ধি (প্রা) €শুদ্ধি 
সন্ধান | 
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বেজাপিত€ব্যাপ্ত। খএএক্য়; জণি-্যেন না; (নিষেধাত্বক “জণি” শব 
নির্দেশক বর্তমান কালেও ব্যবহৃত হয়)। 

ঝিউবিঅ€ধিতা€হৃহিতা। বিউ- প্রাচীন রূপ । 
কেন্ছে-*কাদৃশন (. কীদৃশ) -কেন। বাসসী€ »/বাম্+-সী (প্রত্যয়) বোধ কর। 
নাসিবৌংন1+আসিবৌ-_নঞ্চার্থক যৌগিক ক্রিয়াপদ | 
মাহলীএমল্লিকা ; পালক্কি€ পলংকিআ (প্রা) এপর্যস্থিক| | 
গঢ়ায়িবৌ! _ গ্রথ৯গঠ ; নিজস্ত ক্রিয়াপদ গঠিত করাইব, নির্মাণ করাইব । 
মঢ়াইবৌ-_মণ্ডন৯মণ্ডমঢ ; নিজস্ত ক্রিয়াপদ -মুগ্ডন করাইব। 
পোহাইবৌ- গ্র-খভা+ ইব প্রত্যয় (ভবিষ্তংকালে)- প্রভাত করিব; অতিবাহিত 

করিব। ধুনীধ্বনি। জালী-জ্জলিঅ-গ্রজ্জলিঅ€ গ্রজ্জাল্য - প্রজ্জলিত করিয়!। 
আগ্ুণী€অগণী (প্র1 )€ অগ্নি -আগ্ুন। 
খণ্ডিবো লখগুন করিব; আপুণী-আত্মন+ঈ (দ্ত্রীলিজে)। 
মোমমতআমি অর্থে; এডিবৌ- এডি (বা) +ইব+৩ (উত্তম পুরুষের 

বিভক্তি)-ত্যাগ করিব। 

দেউদয়তু (-দদাতু )- দেউক ( অনুজ); *মতী-সম্মতি। 
জেজে (প্র! বা )এজি, জু ( অপ )জএ, জো (প্রা )এ€যঃ, যকঃ-যে। 
গাথিবৌ- গ্রন্থগাথ; গাথ+ইব+ও ( উত্তম পুকষের বিভক্তি ) গ্রন্থন করিব। 

কপুর«কপূর্র ) বিছাইবৌবি-»/ছদ+ইব+ও ( উত্তম পুরুষের বিভক্তি ) 
সবিস্তার করিব। 

জাএ€যাতি-যাষ ; চক্রপাণী শ্রীকৃষ্ণ ( এস্বর্ভাবগ্যোতক )। 
দেবের বর যদি পাও। 

এখন তরে পাখি হু । 
আপনে উডিঅণ কাছের ঠায়ি জাও | 

অন্যত্র পাওয়! ষায়--পাখি নহে। তার ঠাই উডী পড়ি জা ॥ 
ঠায়ি€ঠাৰি অ€্ঠামিঅ( প্রা )এস্থামিক শস্থানে | 
জাইউযায়তু (-যায়তাম্ ) -( কর্মবাচ্য, অনুজ্ঞা )- যাওয়া যা'ক। 
[ পৃ ১৮ এ 
আবসি€অবশ্ঠ ; নেহেএস্ষেহ; 
গেহে€গৃহ) প্রাকতে খত, ই, উ, রি, এহয়। বীশীত-_-“ত” (সপ্তমী 

বিভক্তি )। 

বংশীনিনাদতরলা""* '-.*** জয়তীং প্রতি ॥ 
বংশীধ্বনি শুনিয়া দয়ান্রচিত। চঞ্চল কটাক্ষবতী রাধ! বৃদ্ধাকে হুমধুর বাক্য 

বলিলেন। 
হাথে হস্ত হখ১৯ হাথ? হাথ+ এম হাথে । 

মাথে_ মস্তক মখঅ১মাথা, মাথা+এ (বিভক্তি চিহ্ন). মাথে। 



১৮% আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীককীর্তন 

চান্দচন্দ€চন্ত্র; গাএএগাত্র ; বোলাএ€ *বোল্প-__ণিজস্ত ক্রিয়া * বাজায়। 
পাএপাদ+এ (সপ্র্মী বিভক্তি )। মগর“তমকর ; খাডখডুজ (প্রা) 

কটক। মগর খাড়-মকরের মুখ বিশিষ্ট এক প্রকার বালা। 
বালা€বালঅ-তবালক ; বাছাক-_বং্য*তবচ্ছ্বাছা! ; বাছ1+ক ( ছিতীয়া 

বিভক্তি )- গে-বৎস। 

তোহোর*তুভ্যম্+র (ষষ্ঠী বিভক্তি )-তোমার। পাতএ€পাতয়তি _বিস্তার 
করে। থাকে€খথকৃকই৫তিষ্ঠতি; বিন্দত-_£ত” সপ্তমী বিভক্তি -ছিদ্রে। 

পাতএ আশেষ বুধী নানা প্রকার কৌশল জাল বিস্তার করে। 
সংযোজিআ- সংযোজন করিয়া; সপত-সঞ্ত; সর*ন্বর ; নাগর-_বিদগ্। 
গ।এএগায়তি- গান করে । 

এতাং শ্রত্বা রূপসরোহংসী:******“জরতীং প্রতি । 
বংশী সব্ঘন্ধে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রূপ সরোবরের হংসী মদৃশ] রাধা বৃদ্ধাকে 

নমধুর বাক্য বলিলেন। 
দির্গে€দিকে; ণীসারে নিঃসরণ করে; আনুসাষে*€অন্রদারে -অন্নুসরণে ॥ 
মাথানি€মস্থান+ই -মস্থন দণ্ড । 

দুখ বাঁশীর শবদে গো বডায়ি 

ঘোলে ঘরত মাথানি না বুলে। 
ওগো বডাই, হৃদয়বিদারক বংশীধ্বনিতে ঘরের মধ্যে ঘোল মন্থন করিবার জন্ত 

মন্থনদ কার্যকরী হইতেছে না। 
পসিআ1* গ্রবেশিত (- গ্রবিশ্য) প্রবেশ করিয়া । তেআগিবৌত্যাগ করিব ; 

স্বণী€শুনিঅ-* শুনিত (€শ্রত্ব1) _ শুনিয়। ; 

[ পৃঃ--৮২ 
রাধয়! প্রেরিতা-*.**..-***"রাধিকামাধিকাতরাম্ ॥ 

অধিক কাতর] রাধ! কর্তৃক কষ্চের সন্ধানের জন্ত প্রেরিতা বুদ্ধা (বডাই )রাধাকে 

এই কথা বলিল। 
গেও্য়া-গেতুঅ (প্রো) এ কন্দুক এক প্রকার খেল।। খেলাএএধেক্লই (প্রা) 

ক্রীডতি_-খেল! করে। 
আবম্কার__আন্ষা€অম্হাক' (প্রা) অম্মাকম্; আদ্ধা+র (ঠী বিভক্রি)-আমার। 
লাগ্লগগ*্তলগ্নসন্ধান। আন্ষে€অমৃহে€অন্মে (বৈদিক) অথবা আদ্ধে€ 

অম্হহি (অপ)অম্হাহি€অম্মাভিঃ-আমি। 
বুঢ়াবুড্চ€বৃদ্ধ) তোদ্ষেতুমহে (প্রা )এতৃত্মে(বৈদিক যু্মে ) অথবা, 

তোদ্ধেতৃম্হহি (প্রা )* তুগ্মাভিঃ (-যুম্মাভিঃ )-তুমি। 
খেমা€খমা (প্রা)এক্ষমী। রএরবীতি-রব করে। নাদে€না+দেয়- 

নঞার্থক যৌগিক ক্রিয়া। আদ্বা-জামাকে, বিভক্তিহীন কর্মপদ। উপেখিআ 

উপেকথিঅ (প্রা )€উপেক্ষ্য »্উপেক্ষা। করিয়া । 
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জাএ৫যাতি স্যায়। আগর€অগরু (প্রা )€ অগুরু। 
তুলনীয়ঃ “পরিমল অগর চন্দনে” (বিষ্যাপতি )। 
বৌহারী€ব্যবহাবিকা, বধূটা-বধূ। বী€ঝিআ€ধীতা€দ্বহিতা। মোএ 

€মই (প্রাবা )এযএ (অপ)€মযেন (-মায )-আমি। জাও€জাউ (অপ )€ 
জামি (প্রা )€যামি -যাই 

বছাব বৌহারী***...***লুকার্ 

আমি বড ঘবেব মেয়ে এনং বড ঘবেব বধু। কৃষ্ণবিহনে আমাব ঝপ যৌবন বুথ । 
এই কপ যৌবনে আমাব কি প্রযোজন । পুথিবী দ্বিপা বিভক্ত হউক, আমি প্রবেশ 

কনিযা আত্মগোপন কবিব। 
মেদনী বিদাব দেউ পাধিআ| লকাও-_এই পংক্তি পূর্বে অনেকবাব পাওয়া 

গিযাছে। কৃষ্ণকীর্তনেব পদগুলি উৎসব উপলক্ষে গা ওয়! ভইত বলিষা একই পদের 
পুনরাবৃত্তি দেওযা যায। 

তুলনীয়ঃ “ধবণী পসিএ, যদি পাউ পববা* [বিদ্ভাপতি ] 
আন্তকুণ€অন্তকুল, কান্ধেবদ্ধ-রকাধে। আবোপিল€আ -২/কহ+ইল 

( নামধাতু )-বোপি৬ কবিল। নিখিল-নির্মাণ কবিল ( নামধাতু )। 
নান! ফুল*"'নন্দন -নানা প্রপ্ণান ফলেব গাছ বোপিত কবিষ| বৃন্দাবনকে নৃতন 
সাজে নিমিত কবিল। 
তোন্ধাতি »তোদ্ধা+৩ ( সঙ্গম" বিভক্তি ১) এখানে ফচ্যর্থে গযুক্ত। তোন্ধাত 

লাগিঅ1.- তোমাব জন্। 

ততো -তবু+হেো “ নিশ্বার্থক ). তবুও | দেপিএখদ'+সি ( প্রতায )- দেও 

তোঞ১*ত্বয়েন (-ত্য। )-তুমি। বাহী১বাধিকা। 
রাদ্ষিলে?_রন্ধন কৰিলাম , আম্বল€অন্বল পূর্ববঙ্গে আম্বল শব পাওষা যায়। 
বেশোআরবেশবার-বঝাল বাটনা। 
সকে€খশাক , কানা সোআ1- কর্ণসম-কানায কানায ভবা, কানাসই। 
রানম্ধনের বন্ধনের , জুতীজন্তী€যুক্তি পদ্ধতি, নিষম। 
পাঞ্জরএপঞ্রর , শুআ-শুক শুকপাখী | 
পরণাপটোল , কাচাকাচা ( পৈশাচী প্রারত ) 
গুঅ ১গুবাক - স্থপারী 7 সম্ভবতঃ অগ্রিক শব্দ। 

ছোলঙ্গ -টক জাতীয় নেবু, সম্ভবতঃ দেশী শব । 

চিপিঅএ-ধ/ক্ষিপ +ইআ (ক্ষিপ্ত )_ নিউডাইয| | 
খেপিলে1€ এক্ষিপ+ইল্+ও (উত্তম পুরুষেব বিভক্তি )- নিক্ষেপ কবিলাম। 
চডাইলেণ -চাপাইলাম। 
[ পৃ+-৮৫ ] 

তহি-*তধি,(* তত্র) তথায়। 



১৮৮ আদি-মধ্যুগের বাংলা! ও ্রীকফকীতন 

আউলাঅ৭আকুল+ইঅণ ( অসমাপিক! ).. আকুলায়িত করিয়া! । 
নাস্বায়িলে € */লম্ব, ( নামধাতু )*নামাইলে। 
চাহাং এচক্ষ,»খু'জিয় দেখ; তথণ৫তত্ত্র। 

নিধায় কলসং **********-* কৃষ্কাম্বেষণতৎপরা || 

কৃষ্ধাম্বেষণ তৎপর] রাধা কলসী কক্ষে ধারণ করিয়! বুদ্ধাসহ যমুনাতটে গমন 
করিলেন । 

কাখেত* কক্ষ+ত ( সপ্তমী বিভক্তি) 
কুয়িলীকোইলাকোকিল ; কাট়ে€কডই€*কর্ধতি রব করে। 
চাহিত মঙ্গল-মঙ্গল চাহিল। 
এখানে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল সামান্য অতীতের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের 

কোন কোন অঞ্চলের উপভাষায় ভবিষ্যৎ অর্থে নিত্যবৃত্ত কাল ব্যবহৃত হয়। 

সোআথেবস্বস্তি; পায়িবাক-পাইবার জন্য; উপাএ-্উপায়; চাহিল- 
খুঁজিলাম। 

মোহোর*মড্যম (-মহ্ম্ )+র ( যী বিভক্তি ) “আমার” 
বিহাণ€২*বিভাণ (€বিভাত )-সকালে। 
আইলাহো€আগত+ইল+আহো ( উত্তম পুরুষের প্রতায় )-আসিলাম। 
ঈ্লাবসঞ্ঝাসন্ধ্যা। উপসন*উপসন্ন; গোঠে১গোষ্ট | 
আয়র__অপর€অবর€অঅর-আতঅর* আয়র-আর ; করএ€করই (গ্রা) 

€করোতি-করে। 

পরিখে -পরীক্ষা করে (নামধাতু )। 
আন্ষাতেঅন্মাকম+ত বিভক্তি-এখানে পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত- আমা হইতে। 
জাগে€জগগই (প্রা) €জাগতি। 

সব খন'**********চিত- তোমার কাজের জন্যই আমার চিত্ত সদা জাগ্রত। 
নিন্দতনিংদ ( চর্যা)এনিদ্দা€নিদ্রা। | 
আচগ্বিত€আ1- »/চম্ব ( গতি অর্থে )-আকন্মাৎ। 
বাশধুনি- বংশীধ্বনি। 
[ পৃঃ--৮৭] 

* উত্তরলীএউৎ-তরল+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে )চঞ্চল]। 
তুলনীয়--““সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল” চত্ীদাস। 
হয়িলী-২*ভবিত+ইল স্্রীলিজে “ই” প্রত্যয় হইলেন । 
ছুঅজ-(প্রা) ছুইজ্জ-*দ্বিত্য (-্িতীয় )-দ্বিতীয়। 
পাছেরচ্ছা€রথ্যাংএ (বিভক্তি চিহ্ন )- সদর দরজা । “পাছে বাটে হাটে 

ঘাটে লোক হুডা ছড়ি” ( চৈতন্যমঙ্গল-_জয়ানন্দ ). 
তিঅজ-(গ্রা) তিইজ্জএগ্ত্রিত্য (-তৃতীয় )-্তৃতীয় 
গুণএগণয়তি ; বাংলায় গণাগোনা-গণন! করে | 



ভাষাতাত্বিক টীকা ও ব্যাখ্যা ১৮৯, 

এভতএবে+হে] ( নিশ্চ়ার্ক )-এখনও। চৌঠ-৫( প্রা) চউট্ঠএচতুর্থ। 
অথ রাধাং'****.*.*"গমনং গ্রতি | 

অনস্তর মদনজর কাতর রাধিকাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া চতুর! বৃদ্ধ! তাহাকে 
বমুনাতটে যাওয়ায় কথা বলিল। 

চোরায়িত্তে_চুরি করিতে ; করিউকরোতু (-ক্রিষতাম্) ( অন্ুজ্ঞা, কর্মবাচ্য ); 
নিন্দাউলী-নিদ্রাউলী ঘুম পাডানী মন্ত্র 

নিন্মাইব-নিজ্রা+ইব _নি্রা পাঁডাইব (নামধাতু )। 
সম্বোধিব-সম্বোধন করিব সন্বোধিব কমণ উত্তরে -কি বলিয়া! সম্বোধন করিব। 
জাইহ-যাস্যঅ ( অনুজাভাবে ভবিষ্তৎ কালের প্রয়োগ )-যাইও। 
থুইহম/স্থা ( অনুজ্ঞাভাবে ভবিষৎ কালের প্রয়োগ ) _স্থাপন করিও। 

গত রাধাযুতা -** ********* **"হ্রণাশযা || 

বৃদ্ধ। রাধার সঙ্গে যমুনাতীরে গমন করিয়া! বাশী ঢুরি করিবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রে 
সাহায্যে কৃষ্ণকে ঘুম পাডাইল ॥ 

বাত€বাত-বাতাস। বহে€বহয়তি-প্রবাহিত হয়, শরেলম্বর; নিদ্রাহো। 
এনিত্রা+হে! ( নিশ্চয়ার্থক )-নিদ্রাও; তেঁসি“সি” প্রত্যয় ( নিশ্চয়ার্ঘক )-সেই 
কারণে। স্থৃতিল€ব্থপ্ত + ইল -শয়ন করিল। 

সিঅরে-৫(গ্রা) শিহর€শিখব » মন্তকেদৈব নিবন্ধন - বিধাতার নির্বন্ধ , ভোলে 
»- ঘোরে, অবেশে । 
যমূমাক ₹ “ক”, দ্বিতীয়া বিভক্তিব চিহ্ন। কাখেরএকক্ধকক্ষ+র (যী 

বিভক্তি); কুত্তত-ত, সপ্তমী বিভক্তি _ কলসীতে। 
খুয়িআ€/স্থা+ইআ| ( অসমাপিকা )নস্থাপন করিষা, চন্ত্রাবলী রাধা; 

কৃষ্ণকীর্তনে চন্দ্রাবলী ও রাধা অভিন্না। 
[পৃঃন* | 
পুণি পুণি_পুনঃপুনঃ 7 যথাশ্যত্র-যেখানে + জাএএযাতি »যায়। আনে» অন্ত ; 
মনত গুণিআ! মনে মনে চিস্তা করিযা। 

সত্বর হরিআ -তাডাতাডি করিয় ; কাটিলাস্ত ১» কর্ধতি ৯কডঢই ১কাঢই _ কাটি, 

কাটি+ইল+আ প্রত্যয (গৌরবে) » কাটিলান্ত। কাটিলান্ত দীর্ঘ রাএ- ভাক 

ছাড়িয়া কাদিলেন। 
রাএরব ; বিলপিলা _ বিলাপ করিলেন ( নামধাতু ); আলোচিআ কাজে - 

কাজের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করিষ]। 
নিশ্মিল নির্মাণ করিলাম (নামধাতু )। মোহোএমোহ? নাদে মোহো জাএ 

সকল সংসারে _ বাশীর শবে সংলারের যাবতীয় মোহ দুরীভূত হয়। 
হাকান্দ€হাকংদ ( প্রা, পৈ )এহাক্রন্দএ) হাকান্দ করুণা করে! ভূমিত 

লোটায়িজা . ভূমিতে গডাগডি দিয়া হাহাকার রবে ক্রন্দন করিতেছি। 
নীলস্নিল; ঝারাস্ঝালর; পাটখোপ*পট্রতবপ রেশমের নিমিত নুত্রগুচ্ছ । 



১৯০ আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীকৃফকীর্ঠন 

খঞ্চিল_খচিত; “ইল” প্রত্যয় বিশেষণ অর্থে প্রযুক্ত। কাদস্তিএক্রন্স্তি (গৌরবে 
বন্ুবচন )- কাদিতে লাগিলেন । 

মুছিলাস্ত - মুছিলেন ; কিকে- কিসে) আযাত্রাঞ*তঅযাত্রায়, অশুতক্ষণে) 
আতোষ€অতোষ -অমন্তস্ট। মাঙ্গিল€মার্গ+ইল -চাহিল। জার-্যাহার ; 

যাহা€ষেণহংযেম্মামূ) যাহ।+-র (য্ঠী বিভক্তি )। 
[ পুঃ--৯২ ] 

ধুনী-্ধ্বনি ; সরগছুআরে _ স্ব্ঘ্বারে। 
মেণ€খমেনাক » কিন্তু, তবু 7 দাণেদ।ন (প্রা)-্দ্ান) সমানে» সম্মান) 
দেহএদেহি ( অনুজ্ঞা )- “দাও” ; 
বাশী দেহ তেজিঅ! জগ্তালে_ গোলমাল ন। করিয়া আমার বাশী দাও। 

কৃষন্য বচন-******* জারতীমিদং । 
কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করির) তন্বা বাধধিকা অধীর হইলেন এবং কম্পিত কলেবরে 

বৃদ্ধাকে ইহা বলিলেন । 
পসার€গ্রসার » বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য সম্ভার ; বিকে - বিক্রয়ার্থ; মোক€মম+ক 

€ দ্বিতীয়! বিভক্তি )- আমাকে । 
রহাএ€রক্খই€রক্ষ্যতে -আটকাইয়| রাখে; ছাওয়লশব+আল- শিশু) 

চীর- বস্ত্র; তেজিলেখ- ত্যাগ কবিলাম। ধিকাধিক-ধিকার বাক্য; 
নহে (১) পানি বহদ-হদ (২) «দা'ক, মুণ্ডা শব (জল অর্থে); পইস$€ 

গ্রবেশামঃ - প্রবেশ করি। 
মে/ঞ'*্ময়েন (» মায়) আমি। 
এডাও৩৭/এড.+(বা) উত্তম পুরুষের বিভক্তি “ও”. এডাই। 
খরল€খর+গরল (মিশ্রণ )-বিষ। 

আন্ধার আন্তরে******** পবিহারে । ওগে। বডায়ি, আমার জন্য একবার কৃষ্চকে 

বলিও বে রাধ। তাহার (কৃষ্ণের )স্ম্গ পরিত্যাগ কবিতে চায়। 

মাঙ্গে€ মগ গই (প্রা )২মাগয়তি - মাগে, প্রার্থনা কর। 
রাধিকাবাচমাচম্য '******৮**"*বংশোৎপাদনহেতবে | 

বৃদ্ধার মুখে রাধার কথা শুনিয়া অধীর রুষ্ণ নাণী পাওয়ার নিমিত্ত বলিলেন । 
মাঞ"শ্মাতা; নিষধিল -নিষেধ করিল (নামধাতু)। পুতা*পুত্র 
কাহে€(প্রা) কণহ একুষ্ক+এ বিভক্তি; এখানে কর্ণকারকের অর্থে প্রযুক্ত। 

গোঠগোষ্ঠ ; সেহো-_হো, নিশ্চয়ার্থক অব্যয় তাহাও 
থিঞিল€খচিত, বিশেষণ অর্থে “ইন,, প্রত্যয় । 

বিঞ্ল মাণিকে হির1 মণী-_মাণিক্য, হীরা ও মণি দ্বারা খচিত। আপরাধা 

“অপরাধ । 
কৃষস্ত বচনং********" গদ্দাধরং। 

অনস্তর বৃদ্ধার মুখে শ্রীকৃষ্ণের কথ! শুনিয়া অদুঃখিত চিত্তে রাধিকা পুরায় 
কাকে বলিলেন । 



ভাষাতা্বিকটাকা ও ব্যাখ্যা ১৯১ 

[পৃঃ--৯৫1 

মাঅব্তমাতা ; দোষ-দোষ দাও; 

এথাঞ্চি অএ+আগ্রি' প্রত্যয় (নিশ্চয়ার্থক )-এখানেই | 
আরোপিঅ1- আরোপিত করিয়া, স্থাপন করিয়া । 
আছিলে__অচ্ছতি ৯অচ্ছইআছ, আছই, আছ+ইল+$ (উত্তম পুরুষের 

বিভক্তি-আছিলো।-ছিলাম। 

নিলেঠে_হে (নিশ্চয়ার্থক )_নিলেই । বডার-বডর, বড ঘরের । 
ঝিআরীএবিআ+-রী; বিআধিআ€ধীতা€্রহিতা; রী€ডীহ 

টীশ্কণ্ঠা। 

বৌহারীএব্যবহারিকা বধূটিকাবধু 
বডার'..... বৌহারী 

তুলনীয় £ 

“রাজার ঝি আবী তুমি রাজার বহুআরী । (কৃত্তিবাসী রামায়ণ) 
বেভার€ব্যবহার ; 

ভিতে+ভিটি+ এ ( সধ্রমী বিভক্তি )-দিকে , মিছা€মিচছামিথ্যা। 
নিহ্বে_নিলে- তুলনীয় নিন্হে (প্রাচ্য ভিন্দী ) 
পরতর-প্রত্যয় ; আমান€অমান্য;) নটকী-নটক+ঈধুষ্টা। 
ছিনারী-(প্রা) ছিন্াল ছিন্ন +আল প্রত্যয- শ্বৈরিণী, ভরা” ।- 
পামরীপামর +ঈ- দুষ্ট, নীচ, চযাধ, ছিনালী, মৃচ্ছকটিকে ছিনালিঅ1। 
নটক.....'তোরে__তুলনীয়--পামবী ছেনারী নারী হঅশ ধড আছিদরী” 

আন্তভ-অশুভ। পাঅ-তপাদ। [ দ্ানখণ্ড 
বাঢ়ইলে1_বর্ধ৯বডট১বাঢ; বাট+ইল+ও (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)- 

বাঢ়াইলেশ। 
হাছীহপ্রিাচি। 
জিঠী€জ্যেক্টান টিকটিকি; আয়র€আজঅরঅবর€অপর-আর। 
উ্টএউচ্চোট-উছ্োট ; শুন€শূন্ত | লই-*লভিত (-লন্ধ)-লইয়!। 
বাঞ্র-বামের । শিআল€খশৃগাল ( মাগ্রা )। 
ডাহিনেদক্ষিণে ( হ্বতোমূরধহ্বীভবনের দৃষ্টান্ত) 
বাত লাগিআ-_বাশীত€বংশী+ত ( সপ্তমী বিভক্তি) এখানে লাগি” শবের 

যোগে যষ্টর্থে প্রযুক্ত । 

আখায়িল-ধৌত। দক্ষিণ পশ্চিম রাটে “আখালা” শবের (প্রক্ষালন করা অর্থে) 
গ্রচলন আছে। 

ঘাঅত--ঘাঅ-(প্রা) ঘাঅ€ঘাত$ ““ত”, সপ্তমী বিভক্তি-ঘায়ে। সগ্ুপী€ 

শকুন+ঈ_ব্যাধ ) 

খাপর€খপ পর (প্রা)€ধর্পর-নরকপাল) ভিধ*ভিকৃথা-ভিক্ষা। 



$৯২ আাদি-মধাযুগের বাংল! ও প্রীকফবীর্তন 

কুরুআ€করক। তুলনীয় £ হিন্দী করুআ--তৈল বিক্রয় করিবার অন্ত আধার বা 
পাত্র বিশেষ। 

তেলী€ তেও, তে্ীই€ তৈলিক। নুখান€ৃক্খান ( গ্রা )-শুকৃনা) শুফ। 
তুলনীয় £ শুকনা ডালেতে বসন্য। কাগায় করে রাও (মৈমনসিংহ গীতিকা পৃঃ ১৭৩) 
দেশাস্তর লইবৌ€ ভিন্ন দেশে যাইব । 
তুলনীয় £ “যোগনী হইয়া যাব সেই দেশে যথায় নিঠুর হরি" (চত্তীদাস) 
বোল$-বলি; লোটাআ-লুটাইয়া, গডাগডি দিয়া। কিদক-কিসের অন্ত | 
যোডদি-জুডিতেছ,আরভ্ভ করিতেছ-সংস্থৃতের লট্, মধ্যম পুরুষের “সি” 

বিভক্তি শ্রীরুষ্ণকীর্তনে রক্ষিত আছে? যথা-_দেসি, করসি, দোষসি, মানসি ইত্যাদি । 
কাননে€ক্রন্দন; তিরীকলা|€স্ত্রীকলা - স্্ীস্থলভ চারতুর্য। 
ভাণ্তিবারে-__ভাগ্€ভণড-্প্রতারণা করিতে । চিহ্নিঅখ€চিহ্+ইঅ1-খোজ 

করিয়]। 
বাশীত লাগিঅ - বাশীর জন্য ; জীবার আশ-জীবিত থাঁকিবার অথাৎ বাচিয়া 

থাকিবার আশা । 
আছএ€অচ্ছই€*অচ্ছতি-আছে। 

দিআর-দাও ; স্বার্থিক “র” বিভক্তি কৃষ্ঝকীর্তনে লক্ষনীয়। যথা_ শোভের 

(-শোভে )$ বাজের (-বাজে )। 
ভাণ্ডিব ভ্ড+ইব (নামধাতু )-প্রতারণা করিবে । অবিচারে-বিচার ন! 

করিয়1;) আবথা- অবস্থা । 
এহা€এহ,এছ (অপ )€ এস, এসো (প্রা)এএযঃ-ইহা। পৈসে » প্রবেশ করায়; 

গিহীক স্গৃহীকে। সত্তর করে-সাবধান করে; ছুঠ€দুষ্ট। 

বুলী চৌর পৈসে-...".*-*বাণী-দুষ্ট বুদ্ধি বডায়ি এমনি স্থতুর যে চোরকে 
ঘরে ঢুকিতে বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থকেও সাবধান করে। 

বুী- বৃদ্ধা ৯বুডঢা৯বুঢা। বুঢা+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে )সবুটী। 
আছিদরী-আ+-ছিদর€ছিত্বর+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে )-শঠ) 
তুলনীয় ঃ হিন্দী “ছিছোর” লজ্জাহীন!। 

কে রঃ প্রা ৮৮, | 

বু়ী বড.-....*.***ন! পারী _বৃদ্ধা বডায়ি অত্যন্ত চতুর | মায়াজালে তোমাকে 

প্রতারণা করে। তাহার মন বুঝা কঠিন | যাহার মন দুষ্ট সে নিবিচারে মিথ্যা কথ 

বলে এবং অপরকেও এইরূপ ভাবে । হে মুরারী, তুমি বড়ায়ির নিকট বীশী চাও। 

' সিআন€সয়াণ€সজ্ঞান-চতুর। পরক বিনাসী-্পরের বিনাশ কারিণী, 

পরমাণ€ প্রমাণ ; আন€অন্। 

দেসি-5/1+-সি (মধ্যম পুরুষের “সি” বিভজি। দোষে- দে দেয়? দুহার. 

দুইজনের । 



ভাষাতাত্বিক টীকা ও ব্যাখ্যা! ১৯৩ 

চোরাআ-চুরি করিয়া : কেনে *কাদৃশন (-কীদৃশ )-কেন। 
আমান*অমান্ত ; মিছাঞ্ি--ঞ্িি (-ই ) নিশ্চয়ার্ধক অব্যয় -মিছামিছি। 
কথণ নিঅণ.****.*. মানসী-্বীশী কোথায় নিয়া! রাখিয়। দিয়াছ, অনর্থক বুড়ীকে 

দোষ দিতেছে । থানেস্থান। 

বীশী দেহ*******১* "আনে ॥ 

যদি এইবার আমাকে বীশী দাও, তাহা হইলে উপকার স্বীকার করিব। ইহাতে 
তুমি অগ্থা করিও না। 

ভাদর-ভাত্র ; চতুর্থীর রাতীবচতুর্থার রাত্রি। মাঝে €মজ মধ্য +এ 
( সপ্তমী বিভক্তি )-মধ্যে। 

ভাদর মাসের -**-*--***শনিশাপতি ॥ 

ভাত্রমাসের শুরা চতুর্থীর চন্দ্র “নষ্টচন্ত্র” বলিয়া! কথিত। এদিন চন্রধর্শন করিলে 
অমঙ্গল হয়। রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে তিনি সম্ভবতঃ ভাদ্রমাসের শুরা 

চতুর্থীতে নষটচন্্র দর্শন করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহার আজ এই অবস্থা হইয়াছে। 
পুপ্€পুধ€ পুণা , থুয়িল-স্থাপন কবিল অর্থাৎ রাখিল। বীশী চুরণী-বীশী 

অপহরণ কারিনী 

আখর«অকৃধর€অক্ষর; বিচনীএব্যজনী , খণ্ড বিচনীর -ভাঙ্গাকুলার । 

ধোষাএদূষয়তি-দোষ দেয়। 

গুরুর আসনে-.**-**"'দোযাএ২রাধা নিজ ভাগ্যকে ধিক্কার 
দিয়া বলিতেছেন যে তিনি সম্ভবতঃ গুরুর আসনে বসিয়াছিলেন কিংবা জল নিয়া 
অক্ষর তৈয়ারী করিয়া ভূমিতে লিখিয়াছিলেন, অথবা ভাঙ্গাকুলার বাতাস শরীরে 

লাগাইয়াছিলেন ( এইগুলি সমস্তই নিষিদ্ধ কাজ)। সেইজন্ত কানাই তাহাকে 
বাঁশী চোবরণীর অপবাদ দিতেছে। 

[ পৃঃ--১০০ ] 
সাথী এসাক্ষী ; খাউ€খাদতু - খাউক (অনুজ্ঞা, কর্মবাচ্য)। 
চান্দ হুরুজ'*..........আখী। এই পদগুলির পুনরুক্তি দুষ্ট হয়। 
খাইএএখাইঅই-খাগ্তে (কর্মবাচ্য)-খায়। নাহি নীএ-নেই নাই। 

রাধে বৃদ্ধাং'*.***.*--*****তদ্বিদিতং মম” 

রাধে, অতিশয় পবিভ্রা বৃদ্ধাকে ছলনাময়ী মনে করিয়া তুমি যে প্রবঞ্চনা 
করিতেছ তাহা আমার জানা আছে। 

এখাঞ্ডি এঅত্র+ঞ্রি” (নিশ্চয়ার্থক )-এখানেই, আছিল - ছিল(পূর্ববঙ্গেও 
আছিল শব ব্যবহৃত হয়। সঙ্গার বিদিতে সকলের জাতসারে। 

বিচারিঅণ*তবিচারিঅ+বিচার্ধ বিচার করিয়া) চোরারিলে'-চুরি করিনে 

(নামধাতু )। 
₹. কী--১৪ 



১৯৪ আদি-মধ্যযুগের বাংল! ও ভ্রীরফকার্ডন 

আহ্ো-আর+হে। ( নিশ্চয়ার্থক )-আরও। 
গোহারীএগোআরী-গোচর+ঈ-_তুলনীয়-_উডিয়ায় গুহারী; হিন্দী 

গোহারী, অসমিয়া-_গোহারী-গোচর, অভিযোগ | 
আথাস্তর€অবস্থান্তর (আদিম্বরে শ্বাসাঘাতের দরুণ অ১আ হইয়াছে)-দুূর্দশা | | 

নিপীয় রাধাবচনং"*নিরস্তরং ॥ 
রাধিকার অসম্মতিস্থচক কঠিন বাক্য শুনিয়া শ্রী বানর জন্য নানাপ্রকার বিলাপ 

করিতে লাগিলেন । 
সুদ্ধ- শ্তদ্ধ-কেবল মাত্র। নাল৫নল-বলয়; 

সুদ্ধ স্থবগ্ে....... .বাহিরে 

আমার বাশী কেবলমাত্র স্বর্ণঘার| মগ্তিত। ইহার বহির্ভাথ বলয় দ্বার! জঙানো। 
শিঅরে€শিখর+এ ( সধ্ধমী বিভক্তি), এখানে পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত -শিয়র 

হুইতে। 
অ প্রাণ--“অ” খেদম্চক -হা ধিক জীবন । গাঁওম্গগান করি; সরেনম্ববে। 

নীল-নিল; পড়িহাসে€প্রতিভাসতে মনে হয়। 
স্থধিহো€শুদ্ধি+হে] ( নিশ্চয়ার্থক অব্যয় )-সন্ধানও। 
[ পৃঃ--১০২] 

চুরিণী -পরদ্রব্য অপহরণ কারিণী ; পূর্ববঙ্গে চুরিপী১চুরি। 
হয়িলাহো হইলাম) তিবীক€ক্বী1ক (দ্বিতীয়। বিভক্তির প্রত্যয় ) 

আতিরতি বেআকুল........... .দেবরাজে 

দেবরাজ, অত্যন্ত রর্তি আসক্তি বশতঃ অন্য কোন স্্রীলোককে বাম দিয়া নিজের 
মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছ। 

সবপেননিশ্চয় কবিরা, বুয়িলে1-বলিলাম। চোরায়িলি -চুরি করিলে । 
পুন€পুণ্য , পাহ-পাও। পাইএ€পাবিঅই (প্রা বা)এপ্র্যতে (-গ্গ্রাপ্যতি ) 
-পাই (উত্তম পুরুষেব ক্রিযায় প্রথম পুরুষেব বিভক্তি প্রয়োগ ) 

ঘাটিএ€ ঘাট.-ঘট্ট- ঘাটিষা, আলোডন করিয়া । 

বামীযবে-+-পোডাইএ-যদি বীশী পাই, তাহা হইলে ইহাকে চারি 
টুকরা কবিয়া ঘু'টের আগুনে পুডাইয়া ফেলি। 

গরুঅমনে-গৌরবপূর্ণ মনে? মুচকে হাসী _ঈষৎ হাসি। 

হে আয়ান দাসী, তোমার কর্তব্য হইল আনন্দিতচিত্ে এবং হাসিমুখে আমার 
বাঁশী প্রত্যর্পণ কর]। 

পাস্ধরে প্রান্তরে | রাধা চন্ত্রাবলী-_রাধা এবং চন্ত্রাবলী এখানে অভি্না। 
রোবিব-্কষ্ট হইবে। কাশে€কংশ। 



ভাষাতাত্বিক টীকা ও ব্যাখ্যা ১৯৫ 

নিরাশসবনেনাহং............সংগ্রতি | 

যজে আমি রাধার নিকট বিফল মনোরথ হইয়। বিকলীরুত হইয়াছি। হে বৃদ্ধে - 
ভুমি কেমন করিয় বাশী পাওয়া] যায়, তাহার উপায় বল। 

নেতেএনেত্র-রেশমনিমিত বস্ত্র। লোহে€লোতস্-ুলনীয় হিন্দী লোছু 
-চোখের জল। পোডএম/পুট পোডে, দগ্ধ হয়। নেহেন্সেহ; বাখানীব্ 
বাক্ধানিব্যাখ্যানয়তি -ব্যাখ্যা কবে (নামধাতু ); তণ্ী (তুলনীয় তামিল তুণ্ডি 
চু অর্থে )-তর্কবিতর্ক। 

পি 
প্রমুক্তকাকুবচনং*****************্রাধিকামিদমাদধে ॥ 

সকলেব মন্মুখে রুধকে এইৰপ কাতব উক্তি করিতে দেখিয়া বৃদ্ধা শ্রীমতী রাধাকে 
এই কথা বলিলেন_- 

ঝরে€ঝবই, খবইএক্ষবতি -নির্গত হয) পিন্ধে-পরিধান করে। 

দ্ববল-দুববল দুধ, আবগাহী -অব+ *গাহ+ঈ-বগ|হনক রিয়া,মনোযোগ 
দিয়া। হউণ৬ব্তু। 

বৃদ্ধাবচনমাকর্্য*'***..*.*****পঞ্চবাণ শবাতুরা 

বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণ কবিযা৷ অনঙ্গশবে গীডিতা বাধ| অন্গর|গ বশতঃ কৃষকে চাতুখের 
সহিত বলিলেন । 

খণেকে€ক্ষণেকে; বেআকৃলীএব্যাকুল+ঈ ( স্বীলিঙ্গে )-ব্যাকুলা ; কতো 
“কভৃ+ঠো ( নিশ্যযার্থক )- কভুও। 

বাধিকাবাচমাচম্য '******-"*জবতীমিদং 

রাধাব কথ! শুনিয়া! গ্রমোদমন্থব রুষ্ণ বাঁশী পাওযাব নিমিত্ত ত্বরাবেশবশতঃ 
বৃদ্ধাকে বলিলেণ | 

জীআউক-€জীবযতৃ+্বাধিক “₹” প্রত্যয় _বচাইযা রাখুক| 
[ পৃঃ ১০৭ | 

অতোধতঅতোষ অসন্ত্ট | মোহোব* মভ্যম্ (-মহ্ম্)+র ( ষষ্ঠী বিভক্তি) 

স্আমার। বেভার€ব্যবহাব ; অবিচন্ল -স্থিব। দেউকদয়তু (-দদাতু )+ক 
স্বাধিক প্রত্যয় ( অনুজ্ঞা )-প্রতার্পণ করুক। আবাসেআবস্ত। 

রুষ্বম্ত বচনং ............সতী 

বৃদ্ধার নিকট শ্রীকুষ্ণের কথ। শুনিয়া! পীডিতা রাধা কৃষকে মধুর বাক্য বলিলেন। 
খাখার*€কপস্ক আকার -কলঙ্ক, নিন্দা) তুলনীয় £ হিন্দী খখার। 
দিএদেই (প্রা )-দেই , সোআথ৫ত্বস্তি। মরসিল-মর্ষ৯মরস$ যরস”+ 

ইল১মরসিল_ক্ষমূ! করিলাম । 



১৯৬ আদি-মধাযুগের বাংলা ও শ্রীকফকীর্তন 

অথ রাধাবিরহঃ 
ইখং কষগত'..........পঞ্চশরাতুর! | 

এইভাবে কুষ্গত প্রাণা রাধা কোনও প্রকারে সংসারের কাজকর্ম করিয়া কিছুদিন 
নিজগৃহে অতিবাহিত করিলেন । দীর্ঘদিন শ্রীহরির বিরহজনিত পঞ্চশরে কাতর 
ইরিধীহারিনয়না রাধা বডাইকে এই কথা বলিলেন । 

নাইল€ ন+আসিল, নঞ্সার্ঘক যৌগিক ক্রিয়াপদ- আসিল ন|। 
পড়এপডই-পততি, (স্বতোমূর্ধন্ীভবনের উদাহরণ )-পডে, উদ্দিত হয়| 
আইল€আগত+ইল-আসিল; চৈত€চৈইত্ ( প্রা )€চৈত্র। 
সে কাহ্থাঞ্রি' গেলা আকাশে-সেই কানাই অনৃন্ত হইল। 
স্থতিলেত্থপ্ত+ইল+€ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)গুইলাম। 
ছুয়িলেএক্ক্ধ+ইল+ $ ( উত্তম পুরুষের বিভক্তি )-ছু'ইলাম, ম্পর্প করিলাম । 
তান্থল-পান (অগ্্িক শব, সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে )। 
আন্খিল-অন্থথী করিল, দুঃখ দিল (নামধাতু)। 
মলয়তমলৈ ( তামিল শব্ধ )দক্ষিণ দিকের পর্বত বিশেষ বসস্ত সমাগমে দক্গিণ 

দিক হইতে বাতাস আসে বলিয়! দক্ষিণ বাযূকে মলয পবন বলে। 
শিয়ল€ংসিঅল ( প্রা )€শীতল ১ বাএ€বহতি -বাহিত হয়। মগর 

মকর (গজার বাহন )। ভোজভোজজভোজ্য, ভোগ্য । ভাগভগ গ€ ভাগ 

লাগ€খলগগ€লগ্ন-নৈকট্য। 

আপণ! মগর.... ...... .পায়িবৌো লাগ || 

নিজের মাংস কাটিয়া মকরকে ভোজ দিব । এইজন্মে আমি ভাগ্য করি পাই 
সেইজন্ কের সানিধ্য হারাইয়াছি। আর তাহার সঙ্গলাভ করিতে পারিব ন]। 

দেখিলে দেখিলাম; কহিআরো -ক্রিয়াপদে স্বাধিক “র” প্রত্যয়. কহি, 
কহিতেছি। কোলে€ক্রোড+এ (সপ্তমী বিভক্তি ), নিফল-নিক্ষল - বৃথা । হুঅজ 
€ছুইজ্জ (প্র! )* ছিত্য - দ্বিতীয়। 

নেহানিলে -নিভালন৯নিহালা€নিহালা+ইলে? (উত্তম পুরুষের বিভক্তি )- 
নেহারিলাম, দেখিলাম । ভয়িলে।€*ভবিত+ইলে- হইলাম । 

ঈসৎ বদন করী.... '** "মদনে 
ঈষৎ মুখভঙ্গী করিয়া ( অর্থাৎ মুচকী হাদিযা) আমার মন হরণ করিল) আমি 

মঘনবাণে ব্যাকুল হইলাম । 

দেখিলো প্রথম নিশী....................বড চণ্ীদাস 
এই পদটি কিকিং পরিবতিত আকারে পদাবলীর যধ্যে পাওয়া যায় £ 

“প্রথম প্রহর নিশি হুম্বপন দেখি বসি, 

সব কথা কহিয়ে তোমারে । 
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বসিয়া বস্বতলে সেকাহু করেছে কোলে 
চু্ব দিয়া বদন উপরে । 

জে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন 
আর বায় বাশী সথমধুরে । 

চাহিলেন স্থরতি নাহি দিল পাপমতি 
দেখিল কৃষ্ণ দৌজি গ্রহরে। 

তৃতীয় প্রহর নিশি মুই $ কোলে বসি 
নেহারিন্ু সে ঠাদ বদনে | 

ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি 
বিয়াকুল হইল মদ্রনে। 

চতুর্থ গ্রহরে কান করিল অধর পান 
মোর ভেল রতি আশোয়াসে । 

দারুণ কোকিলনাদে ভাঙ্গিল আমার নির্দে 
রস গাইল বড চত্তীদাসে |” 

নেআলী €নবমন্লিক! ; আধিআর- ক্রিয়াপদে স্বাধিক-“র” প্রত্যয় -আন। 

কেন্ছ€* কাদৃশন (-কীদৃশ )। কেন করে গাএ-গা! কেমন করে । 

আনাও-আনয়ন করাও; অনমীষ€অনিমিষ-পলকহীন? নয়ন করিয়া -পথ 

চাহিয়া) এবে মোর সংপুন বএসে লএখন আমার সম্পূর্ণ (ভর!) বয়স অর্থাৎ যৌবন। 

আমরিষেঅমর্ধ _অমন্তষ্ট; ঝাট বটি (গ্রা)এবটিতিশীঘ্ব। 

ভ'ণগিলি€ভগ্ন+ইল+ই (শ্ত্রীলিঙ্গ )-ভাঙ্গিলে | এবেএঅবব (অপ) 

্এতঘুৎ এখন ) ঘুমঘুমাআ€ ২/ঘুষ-য্প অল্প, ধিকিধিকি। পোডেএ এপুই- 
দ্ধ হয় বা করে । পোটলীপোর্টলী »্গাটরী । 

নহ্থলী €নবল্প (গ্রা)এনবল+ঈ (স্্ীলিজে ) তুলনীয় হিন্দী-নবল $নব) 

বিথর -বিস্তর ; 
বিথর......*.*'মোহোরে 

কষের জন্ভ আমি তোমাকে অনেক কথাই বলিয়াছিলাম ; কিন্তু জুদ্ধ হইয়া 

আমাকে বাম হাতে চড মারিযাছিলে। 

উততাপঠ-উৎ-_,/পট ₹ব্যধিত। আসার-অসার -পারহীন। ছিগ্ডিজ_ 

ছিন্ন ছিণড; ছিও+ ইয়া _ছি'ডিয়া (অসমাপিকা )। 

পেলাইবৌ-_ প্রের পেন্স (প্রা): পেক্স+ইব+-ও (উত্তম পুরুষের বিভক্তি )- 

পেলাইবৌ-ফেলিব। সিসের€শীর্+র »মস্তকের | 

হাথের শঙ্খ ভাঙ্গিমু কম্বণ করিব চুর । 

মুছিয়া ফেলিমু আমি সীথি'র সিন্দুর” , 

[নারায়ণদেব রচিত- _পল্সপুরাণ 1 



১১৮ আাদি-মধ্যযুগের বাংল! ও শ্রীরষাকীর্ডন 

অথবা, সীথার সিন্দুর পোছি কত দূর 
পিয়া বিশ্থু সবহি নৈরাস রে ॥ [বিষ্তাপতি] 

মুণ্ডিজা পেলাইবো.... .....৮.০০* দঁশাস্তব 
অনুরূপ পংক্িগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আন্যান্ত স্থানে পাওয়া যায়। 

দিআর -্দাও, ক্রিয়াপদ স্বাধিক“র” প্রত্যয়। খোপা€খোম্পা (অপ )স কবরী ॥ 

মাথে শু....... 7501 

মহাদেবের মত কববী ও বিলাস বেশ দেখিয়া কু কেন দুূরদেশে গমন কযিলেন | 
[পৃঃ--১১৪] 

পালাএ€পলায়তে- পলাষন কবে.। তিলাঞ্জলি দিআ- জলাগ্ুলি দিয়া। স্থধিএ 

€শুদ্ধিস্সন্ধান। 

কমণ ম্ধিঞ... .. , কোথায গোআলিনী 
স্ুবদনী, তুমিই বলিয়া দাও, কোন পথে গেলে তাহার (কৃষের ) সন্ধান 

পাইব। হে গোপনারী, তাহা জানিতে পাবিলে নানাপ্রকাব কৌশলে মুবারীকে 
আনিয়া দিব। 

নোও -শয়ন কর। কি হ্বতিব.' ' **.*"*মদনে 
তুলনীয় £ “চান কিরণ মোহি সহলো লই যায। ॥ 

চানন শীতল মোহি ন শোহায |” [ বিদ্যাপতি ] 
পরিভায়ংপরিতাবয় ₹ ভাবিয়া! দেখ। সিতলসীতলশীতল , বুলাজ 

€বুলাও। খাউখাদতু (€খাদতাম্) (অন্থজা, কর্মবাচ্য )-থাউক। 

জাউ্যায়তু (স্যায়তাম্) ( অনুজ্ঞা, ভাববচ্য )-যাউক। খরতর ধারন 

খরত্রোতে। পরিহর-পরিত্যাগ কর। মেল-রওন| হও, যাত্রা কর। এহিও 
এহি( প্রা )এভিঃ-ইহা। ঘোডাচুলে -$ডাকারে সাজানো! চুল, কাধ পর্যন্ত 
ঝুলানো চুল। 

তুলনীয় : “পএর মগর খাড় মাথে ঘোডাচুলে” [দানখণ্ড | 
চাহিহতচঙঞ্ষ, ( অন্নজ্ঞা )-খেজ, অন্বেষণ কর। পিদ্ধিং */পিদ্ব- পরিধান, 

করিয়া) পাছু€ পচ্ছা€পশ্চাং 
তুলনীয় : হিন্দী পাছু€পচ্ছছ'( অপ), আগুপাছু  অগ্রপশ্চাৎ। 
[পৃ--১১৬] 

নিন্দভোলে »নিজ্রার ভাণ করিয়া বাছা€বতস্ত। স্থ্রঙ্গে-রলের সহিত। 
তরুগণে  অগ্রাণিবাচক শবে সঙ্গে বন্ত্ব বোধক “গণ” শষের গ্রয়োগ। 

রগুড-মোটালাঠি__সম্ভবতঃ (কোল শব); তথ" চাইহ নাবদমুনি সঙ্গে-_পুরাণের 
প্রভাব, নারদমুনির প্রসঙ্গ জন্মধণ্ডেও রহিয়াছে । অশঙ্কেত €দক্কেত, “অ* 

এখানে অর্থহীন । 



ভাষাতাত্বিক টীক! ও ব্যাখ্যা ১৯৯' 

ভাগীরথী কুলে- বৃন্দাবনে মানস গঙ্গাতীরে । বাতএবার্তা-খবর ; সাগরের 
ঘরে-সাগর গোয়ালার ঘরে? পূর্বে জন্সথ্ডে পাওয়া গিয়াছে। 

পুছিহ€,/পূচ্ছ ( অন্জ্ঞ| )- জিজ্ঞাসা কর। বুলিহ বিনএস্বিনয় করিয়া 
বলিও। আঘর-অঅরঅপর-আর। 

বড় যতন করিআ চণ্ডীরে পূজ। মানিআ্যত্ব করিয়া চণ্ডী পৃজা করিলে ₹ৃফের 
দর্শন মিলিবে। চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে চণ্তীপুজার প্রচলন ছিল । 

সঞ্জাইআ-সাজাইয়া ; সজাইঞ্জা চুকে-সাজানো হইয়াছে। বিকাএ 
€ বিক্রীণীতে » বিক্রয় হয়। তভো তবুও) ঝুরে€ঝুরই-ক্ষরতি-পতিত হয়। 
মাদ€সদ্ধা শ্রদ্ধা -সাধ, ইচ্ছা। 

মথুরার নাম........... দেখিবার_-পরিবতিত আকারে প্রচলিত পদাবলীতে 
পাওয়া যায়। 

“মথুরার নামে শুনি গ্রাণ কেমন করে। 

সাধ করে বডাই গে! কান্থু দেখিবারে ॥” 
বউল*তবউল (প্রা )€বকুল€মূকুল 7 কগ্রত€কর্ণঁত (সপ্তমী বিভক্তি). 

কর্ণে। ধার ্ প্রান্ত। হিরার ধার-্হীরার ঝালর; পিদ্ধিঝা /পিন্ধ- পরিধান 

করিয়া! ভোলে _মুগ্ধ। 

[পৃঃ--১১৯] 

যোগী যোগ.......................আনে ॥ 
যোগী যেমন করিয়া! যোগের কথ! চিন্তা করে, আমিও রুষ্ণ ব্যতীত আর কিছু 

জানি ন!। 
মতিমোষে€মতিমর্ষ - মতিভ্রম । উয়ে€উম্হউদ্ম ( নামধাতু )- দগ্ধ হয়। 

এবে মোর.-.-***-"*"পণী এই ধরণের পাও পূর্বে কয়েকবার 
পাওয়] গিরাছে। 

যে ণা দির্গে...........পণী 
যেদিকে চক্রপাণি কৃষ্ণ গেলেন, সেই দিকের সংবাদ বসস্ত কি রাখে না? এখন 

আমার মন কুমারের পণির মত ধিকিধিকি করিয়া পুডিতেছে। 
আথ্বআতম্র; সাহার€ মহআর-সহকার ; সাহার+এ ( কর্তৃকারকের চিহ্ন). 

শাখে। গুজরে গুন করে; কুলিশের ঘাএস্বজ্বের আঘাত । 
ডালে বসী............ ঘাএস এই পংক্তিত্বযও পূর্বে অনেকবার 

পাওয় গিয়াছে। 

দেব অন্থ্র............মনমথবাণে। 
দেবতা, অন্থুর ও নর মদনের বাণে বশীতৃত হয়। যেখানে নারায়ণ বাস কবে, 

সেখানে কি মদনের প্রবেশ নাই? 



২৬, আরি-মধামুখের বাংল! ও শ্ীকষকাগন 

অনঙ্গশরে কশিতাঙ্গ-লত। তীব্র মনঃকষ্ট গ্রাপ্তা নিরানন্মা আয়ান পত্বী দীর্ঘকাল 
প্রীচির চরিত্র কথা চিন্তা করিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন। 

আন্ষ! উপেখিআ আমাকে উপেক্ষা করিয়া ; এধানে আঙ্গ। শষের সঙ্গে কতৃ- 
ক্বারকে বিভক্তি যুক্ত হয় নাই। 

বঞ্চে€*/বিন্চ, বঞ্চনা করে, কাল যাপন করে | 
যে কান্ধ লাগিঅ............বঞ্চে বুন্দাবনে 

কৃষ্ণবিরহে রাধার আক্ষেপজনিত এই পদটি অতুলনীয়। 
ঝণপ*বম্প; নুখাইল-শুষ্+ইল শতক হইল। আভাগিলী-অভাগিনী- 

ভুর্ভাগা ৷ 

তুলনীয় ঃ 
“ইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইর। শুকায়” (পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড) 

পোআল- পুত্র€পুত্ত€পুঅপো; পো1+আল প্রত্যয় ( আদরার্ে) -ছেলে। 
বা়াইলে?-_বৃদ্ধবড১৯বাট__বাঢ+ইল+& (উত্তম পুরুষের বিভক্তি 

লৰাঢ়াইলাম। বিকাদিলে 1€বিকাশ+ইল+$ ( উত্তম পুরুষের বিভক্তি )-বিকাশ 
করিলাম। 

সামী-ম্বামী; ছুরুবার€ দুর্বার -ছুর্মনীয়। বাছে €*/বাছ.-বিক্লেষণ করে । 
প্রতি বোল ননন্দ বাছে-( আমার ) গ্রত্যেক কথায় ননন্দ দোষ ধরে। 

সব গোগীগণ.......... ..আছে 
তুলনীয় £ 

“লোক মুখে শুনি ইহা বলে লোকে 
কানু সনে রাধা! আছে। [ পদাবলী ] 

গোগীগণ আমার নামে কলহ্ব রটাইয়াছে যে কষ্ণের প্রতি রাধা! আসক্ত। 
নেহাত লাগী- জেহের জন্ত ; আন্নুখ না কর -দুঃখিত হইওন] ! দেহগতি দৈহিক 

অবস্থা। মোতে লাগে দুঃখ-আমার দুঃখ হয়। ভরস€ভরসা€ভদ্রআশা; 
তুলনীয় হিন্দী__ভরোস। 

গুছিউ€* পৃচ্ছতু (-পৃচ্ছ ); অনুজ্ঞা সজিজ্ঞাসাকর। আবসি-অবশ্ঠ ; থল€ 

স্থল; গক্কগোরুঅগোরপ ) বেঢ়া€বেষ্ট-বঝেষ্টনী। বান্ধী জটা-জটা (বেণী) 
বীধিয়।। উয়েউঅঅ€উদয়উদ্দিত হয়। 

যেন উয়ে......গোটা-যেন আকাশে পূর্ণচ্্র উদিত হয়। 
বঅনেতবদনে ; করে€কন্ণকর্ণ। গীএগ্রীবা-গলা, জীএ€জিঅই€ 

জীবতি -্বাচিয়া থাকে। ঘাঘর€খগ ঘর (গ্রা)-্কিক্কিনী। ঘাঘর মগর পাএ- 
ঘুঙরযুক্ত মকরমূখবিশিষ্ট পদাভরণু। 

সে কৃষ্ণ গেলাস্ত গগনে স্তুলনীয়--“সে কাহ্থাঞ্জি গেলা আকাশে? 



ভাষাতাদ্ধিক চীক। ও ব্যাখ্য। ২০১ 

[ পুঃ-১২৩] 

তথাত€তত্্র+ত (সপ্তমী বিভক্তি )-তথায়। রাখএ€রকৃখইএরক্ষ্যতে 
বাখে। কিশলয়ে" শয়ন বিছাইয়। নবপল্পবের যধ্যে শষ্যা করিয়া । আগরএঅগুর ) 
আঙে€অঙ্গে। চালএচালয়তি- আন্দোলিত হয়। 

তরুদল চালএ পবনে বাতাসে বৃক্ষসমূহ আন্দোলিত হয়। 
আশোআসেবআশ্বাস+এ বিভক্তি (ম্বরভক্তি )। 

কদস্বন্য তলে..............নিরস্তরং || 

সেইকদম বৃক্ষের মূলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মদন-শর পীড়িতা৷ রাধ! অনেকক্ষণ 
বিলাপ করিলেন । 

রাতিহো-রাত্রেও? চখুত€চক্ক+ত (সপ্তমী বিভক্তি)-চক্ষে; নাইসে 
(মঞ্চার্থক যৌগিক ক্রিয়া) আসেন] । 

দিনের স্ৃধ আমাকে দগ্ধ কবে আবার, রাত্রিকালেও চন্দ্রের কিরণ সহ করিতে 
গ্ারি না। 

এই পদ কয়টিতে রাধার বেনামীতে যেন কবিরই আত্মুগত ভাবোচ্ছাস। 
দহে পৈস্থ কাল দৃ্তী - কালম্বরূপিনী দূতীর জলে ভুবিয়া মরাই শ্রেয় 
উথাআ৷ পাথাআ€উদ্বোধা প্রবোধ্য-উদ্বোধিত প্রবোধিত করিয়া! অর্থাৎ 

ভূল্লাইয়া। 

আম্ষা আনিল-আমাকে আনিল ১ নিফলে-নিক্ষলে; রসত লাগ্িআ-রসের 
জন্ অর্থাৎ সখের জন্য । দুগুণ€ ছিগুণ 

দিন পাচ'" *******সারে। 

কয়েকদিনের সুখের জন্য আমার এখন দ্বিগুণ জলা-পোডাই সার লইয়াছে। 
[পৃঃ--১২৬] 

একে দহদহ********, ফুকে 

একে ত কৃষ্ণবিরহে আমার অন্তর ঘুটের আগুনের মত ধিকি ধিকি করিয়। 
জলিতেছে। সেই আগুন আবার ফুৎকার দিয়! কে জালাইয় দিয়াছে। 
দহদহ » দহনশীল ; ফুকে€ফুকৃকার ( গা] )€ফুৎকার -ফুৎকার দ্বারা। 
জালেশ্জালায়; শাল€শল্য । আণ পাণী€অন্ন পানীয় -অগ্লজল; ভাএ€ 

ভাতি। 
তুলনীয় ঃ সেই সত্য মোর কিছু নাহি ভায়। 

অঙ্গেতে নাহিক হৃখ ॥| [ চণ্ীদাস ] 

আমার ক্লুপযৌবনে প্রয়োজন কি! ধনেই বা আমার কি প্রয়োজন ! ঘর বাড়ী 



২৪২ আদি-মধ্যধুগের যাংলা। ও প্রীড়ফাহীর্ডন 

নিয়া আমি কি করিব! অরজল কিছুতেই 'মামার রুচি নাই। আমি কিসের 
আশায় বাচিয়া থাকিব! 

আম্বারী€অংধার (গ্রা )এঅন্ধকার+ঈ -অন্ধকার। 
তুলনীয়£ “দামিনী আএ তুলা এল হে, একরাতি অধারী”। [বিষ্যাপতি ] 

অথবা, “মেঘ-যামিনী অতি ঘণ আব্ধিয়ার” | জানদাস ] 

একসরী«একেশ্বরী একাকী, ঝুরো*/ক্ষর -অশ্রবর্ষণ কবিতেছি। দেউ€ 
দয়তু (-দদাতু )-দাও । 

নারিব€ন+পারিব-_নএার্থক যৌগিক ক্রিয়1-পারিব না। সহকার ডালে- 
আম্রডালে ; পতিআশেপ্রত্যাশা । তভোতবু+হো (নিশ্চয়ার্ক )-তবুও। 

ভ্রমর-ত্রমরী মনেব মুখে গুপ্ন করিতেছে । কোকিল আত্রডালে বসিয়া! কুছুধ্বনি 
করিতেছে । কোকিলের গান আমার নিকট মোটেই শুখদায়ক নহে, যমদূতের 
তাডনার মত আমার চিত্বকে গীতা দেয়। যশোদা! নন্দন আমার এই দুঃখ কবে দৃক 
করিবেন! বড আশায় আমি বনে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তবু কৃষণদর্শন মিলিল না। 

বুঝে€বুজঝই €বুধ্যতে । কাঙ্কাঞ্চি না বুঝে দৈবে' এ বিশেষ কানাই ইহা 
বুঝে না, দেবতারই এই বিধান। জাএএযাতি, ঝাটএঝটি (প্রা)তঝটিতি 
লপ্ব। সেজাসেজ্জা (প্রা)এশয্যা, বিছাইআ-বিছাইয়া। গহীন€গহন+গভীর 
( মিশ্র )গভীর। | 

যদি কাঞ্ছাঞ্চি **** "নিস্তার 
তুলনীয়; কৃচন্তুগ কলসে জমুনা ভেলি পার। | বিষ্ঠাপতি ] 

[পৃ--১২৮] 

তদা মাধবমন্শিয্ব'****.****জ্বরভরাতুরা | 

বনে বনে মাধবের অন্বেষণে ক্লান্তা মদনজরে পীডিত| রাধা বৃদ্ধাকে ইহা বলিলেন 

পরিভাবিন€পরি _ ২ভাব+ ইল-্ভাবিলাম। কতী কোথায় , সংপুণ€ সম্পূর্ণ । 

সংগ্রহৃষ্টোহঅগ্য.*"'*'**-*গন্তমুচ্যতাম্ 

অগ্যহৃষ্টচিত্তে গোবিন্দ আমাব সঙ্গে রমণ করিয়াছেন । অতএব বৃদ্ধে, তুমি তাহার 

নিকট প্রণাম জানাইবার উপায় নির্দেশ কর। 

আনিছিল-আনিযাছিল-_বীকুভী, বীরভূম অঞ্চলের কথ্য ভাষায় ক্রিয়াপদের 

এইরূপ প্রয়োগ আছে। যথা--হল্ছিল, গেল্ছে, হল্ছে ইত্যাদি 
বিহাগে€বিহীন ব্যতীত । স্ুতী-নিদ্রিতা। সম্ভেদে-অবস্থায়। 



ভাষাতাত্বিক টীকা ও ব্যাখ্যা ২৪৩, 

স্থরত কেলিছার! কৃষ্ণ যে নারীর সন্তোষ বিধান করেন, সেই নারীর জীবন ধন্। 
বাইআ-বাজাইয়া; জাইউ€যায়তু(-যায়তাম্)-_অন্জ্ঞা, কর্মবাচ্য -যাওয়া 

যাক। [ পৃঃ-১৩১] 

দেখিঅ1 গোঠ রাখিতে বুলে বনমালী -গোষ্টে রুষ্ণকে বিচরণ করিতে দেখিলেন। 
ততিখনে-ততক্ষণে; . অথবেথে'€অস্তব্যস্ত- আছিলাঙো আছিল + আহে, 

( উত্তম পুরুষের প্রত্যয় )-ছিলাম। মাইলে--মারিল; বুধিলে1-বলিল। 
আজাইতউ-অর্জন করিতে, আনিতে? পাসরিলে প্র - ম্মিব্+ ইল --বিশ্থৃত হইল, 

নারিলে1€না+পারিলে? ( নঞ্ার্থক যুক্তপদ ক্রিয়া )-পারিলাম না। 

ফুরে€ফুরই এক্ফুবতি-উদ্দিত হয | ধহুআরী €ব্যবহারিকা-বধূ। লাজাই€ 
লজ্জা-লজ্জা পাই (নামধাতু); ছার«ক্ষার তুচ্ছ; হিরণ্য বিদারী - দৈত্যরাজ 
হিরণ্যকশিপুর নিধনকারী | 

নরসিংহরূপে-*********তরী 

নৃসিংহ অবতাররূপে তুমি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে নিধন করিয়াছ। কংসাস্থরকে 
বধ করিবার জন্য তুমি গোকুলে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । এখানে পুরাণের 
প্রভাব রম্যিছে। 

চাহিয়1- কামন? কবিয়া, ভৈল পাঞ্তর শেষ-পাঞ্জর ভাঙ্গিয়! গিয়াছে । 
তুলনীয় £ “পাজব হইল শেষ” [ চণ্ীদাস ]। 
পড়িলাহা ভোলে _ মুগ্ধ হইয়] | 

[ পৃ--১৩৩ ] 

উনমতকালে-যে বয়সে ভাপ-মন্দ জ্ঞান ছিল না অর্থাৎ শৈশবে। 

থণ্ডহলথণগ্রন £র; আবোল যাহা বোল নে, অর্থাৎ মন্দ বাক্য। 

সন্ধে-সমে, সহিত। ধামালা-কেলি কৌতুক; প্রাচীন সাহিত্যে ধামালী, 
ঢামালী শব্ধগুলির গ্রয়োগ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পদ।বলীতে ধমারী€ধর-মার 
+ইকা। আবালী সতী-বাল্যকাল হইতে সতী। 

তবে নাম পাডায়িলে 1 আদ্ধে আবালী সতী শিশ্তকাল হইতে তুমি সতী বলিয়া 
প্রচার করিলে । 
পোটলী বান্ধিঞক] রাখ নহুলী যৌবন-_-এই পংস্ধির পুনরুক্তি স্থানে স্থানে রহিয়াছে। 

আইস বন মাঝে'..*....""*নলীন- পদ্ম প্রন্মমটিত হইলে 
ভ্রমর বনে আসে । মতী-মতি, অন্ুরক্তি। 

[ পৃঃ১৩৫ | 
কা মোর কটুন্ব'..... ট 'স্দৃতী 

কানাই আমার দূর সম্পর্কের কুটুঘ। আমার চিত্ত নিকট সম্পকিত জাতির প্রতি 
আদক্ত নহে। তুমিই আমাব একমাত্র আশ্রষ। দূতীকে জিজ্ঞাসা করিলেই 
জানিতে পারিবে। 



২5৪ আদি-মধ্যযুগের বাংল! ও ভ্রীকফকীর্ন 

শতিআশে€গ্রত্যাশায় ; খোপা€গুল্কক-্কবরী। পরসন-্প্রসম্ন ; সমান- 
সন্মান) পৃয় -প্রিয় | 

যাচক্ক জনেরে কাহ্ধ করহ তোষণ-যে যাক্র! করিয়! স্থুরতি প্রার্থনা! করে, তাহার 
ঝনোবাসনা পূর্ণ কর । 

অহোনিশিঅহনিশ-দিবারাত্র;ঃ ধেআইন্ধ্যান করি। রহাইএরক্খই€ 

বক্ষাতে-রাখি 
মন পবন গগনে রহাই-মন ও পবনকে গ্রভান্বর গগনে অর্থাৎ লয়স্থানে রঙ্গা 

ফরিতেছি। চিত অচিততায় লীন হইলে বাহ্ জগত সম্বন্ধীয় মায়া দূরীভূত ইয়। 

এখানে চর্যাগীতিতে বণিত যোগসাধনার সঙ্গে সাদৃষ্ঠ রহিয়াছে । 
তুলনীয় ; “কাহ্ন কপালী যোগী পইঠ অচারে । 

দেহ-নঅরী বিহরই একাকারে*  (চর্ষা-১১) 
ব্র্ধগেআন-বত্রন্মজ্ঞান | 

মূল 
পরম শিবের সহিত কুলকুগ্ুলিনী শক্তির মিলনজনিত সুখ অনুভূত হইয়াছে। 

এখন আহি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। 

ইডা পিঙ্গল..........যোগবাট 
ইড়া, পিঙ্গল! ও সুযুয্নার মিলনস্থলে আজ্জাচক্রের উধ্র্ধে মন ও পবনকে স্থাপন 

করিয়াছি । নবদ্ারের অতিরিক্ত দশম দ্বার অর্থাৎ ইন্দিয়গ্রাহ বস্তর উধ্র আমার 
চিত্ত লীন হইয়াছে অর্থাৎ আমার চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইয়াছে । দশমী দুয়ার হইল 
নবঘরের অতিরিক্ত বৈরোচন ঘ্বার। পরমার্থতত্ব বা নির্বাণলাভের পথকে বৈরোচন 
দ্বার বল! যায়। এখানে ষট্চন্ ভেদের কথা বলা হইয়াছে । দেহের অভ্যন্তরে ইডা, 

পিঙ্গলা, স্যুয গ্রভৃতি নাভী এবং যট্চক্রের সংস্থান রহিয়াছে। এই চক্রগুলিতে 
শত্তিরূপিনী দেবীগণ বিরাজ করেন। পষ্টস্থ মেরুদণ্ডের বাম ও দক্ষিণ পার্থ ইডা ও 

পিজল| নামে দুইটি নাডী আছে। এই দুইটি নাডীর মধ্যস্থালে অবস্থিত স্থযুয়] নাডী 
মস্তক পর্যস্ত গিয়াছে । যট্চক্র হইল মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও 

আজ্ঞা । হুযুয়া নাভীর অগ্রভাগে অবস্থিত আধার পল্প। এই পদ্মে লিঙ্গরূণী সয় 
বাম করেন। তাহাকে বেষ্টন করিয়! কুলকুগুলিনীশক্তি অবস্থান করেন। 

' চৈত্যন্বরপিনী কুগ্ুলিনী সমস্ত শক্তির মূলাধার। তাহাকে জাগাইয়া মন্তকন্থ 
সহম্ার কমলে নিয়া যাইতে পারিলে পরমামূতের আম্বাদ লাভ করা যায়। গুরুর 
উপদেশানুযায়ী প্রাণার়ামাদির সাহয্যে কুলকুগুবিনীশক্তিকে জাগ্রত করিতে হয়। 
'অনস্তর যট্চক্র ভেদ করিয়া এই কুলকুগুলিনীশক্তিকে সহশ্রদল কমলে অবস্থিত পরম 
শিবের সহিত মিলনসাধন করাইতে পারিলে সাধক সিদ্ধিলাভ করেন। পরমামৃত 

পানে পরিতৃপ্ত কুলকুগুলিনীশক্তিকে আবার যথাস্থানে (অর্থাৎ মূলাপার পদে) 

ফিরাইয়| আনাই সাধকের কামা । 



ভাষাতাত্বিক টাক! ও ব্যাখ্যা ২০৫ 

| পৃঃ--১৩৬] 

গেআন বাণেখজ্ঞান বাণে-জ্ঞানকপ বাপ দ্বারা । ছেদিলেখ-ছেদন করিলাম ; 

ভোলো1-তৃলি, মুগ্ধ হই। 

গেআনবাণে""' নি সংসার 

যোগ সাধমায় আমার পূর্ণ জ্ঞান হইয়াছে। জাগতিক কামনা-বাসনার প্রতি 
আমার কোন আকর্ষণ নাই। সংসারের যাবতীয় বস্তই এখন আমার নিকট অসার 

বলিয়। গ্রতিপন্ন হইয়াছে । আমার দেহে ও মনে আর কোন বিকার গ্নাই। 

চিরাদমধুরং**..করণাস্থিতং » অনেকক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের অকরুণ বাক্য শুনিয়া 
জগদরম্যা রাধারাণী সকরুণ বাক্য বলিলেন । 

বালী€বালিকা , লবলীদলকাঅলী-নোয়াডি তৃণের পত্রসম কোমল! । তিরিবধ 
ন্ত্রীবধ ; আর জরমের পুনে লস্ অন্ত জন্মের পুণ্যের ফলে। 

[ পৃঃ ১৩৮] 

পরধান*প্রধান (বিপ্রকর্ষ), রঘুবংশ পরধান ইত্যাদি-এখ|নেও পুরাণের 
প্রভাব দেখা মায | যিনি কৃষ্ণ তিনিই রাম। ভ্ত্রোতোযুগে তিনি রাবণকে সবংশে। 
নিধন করেন। নিবারিল-নিবারণ করিলাম । আন্ে চিত্ত নিবারিল তোরে, 
-আমার চিত্ব আর তোমার প্রতি আসক্ত নহে। 

বাপ বস্থল-পিন্তা বন্থদেব , মাঅ-মাতা, আঙ্গা লঞ] নাহি পরদারে_ 
পরস্ত্রীতে আমি অন্তরক্ত নহি। 

নেবারী-নিবারণ কিয়] । 

তুলনীয় “পরিভ্রাণায় চ সাধৃনায বিনাশায় চ দু্কৃতাম 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” 

এভহো1_এবে+ঠো-এখনও , নিলজী-নিলক্জা) আশে€আশ1+এ বিভক্তি- 
( এখানে কর্মকারকে “এ” বিভক্তি হইয়াছে )। জবে-যবে, যখন। 

তোদ্গে জবে'*" "সেবিঞ1 

তুমি খন যোগী হইযা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছ, আমিও যোগিনী হইয়া 
তোমার সেবা করিব। 

সপনে গেআনে মনে লক্বপ্রে, জ্ঞানে ও মনে মনে অর্থাৎ চিত্তের সর্বাবস্থায় আমি 

তোমাকে চিন্তা করিয়াছিলাম। 
পরিভাব-বিচার কর) 

আহ্ুগতী ভকতী আনাধি আদি নারী-আমি অনাথি নারী, তোমার প্রতি, 

আমার আনুগত্য ও ভক্তি রহিয়াছে। 

পরিহরহ-পরিত্যাগ কর; এখোখণে _ক্ষণমাত্রও | 
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[ পৃঃ--১৪* ] 
সত্য ত্রেতা:.' ১.১." কায়] 

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে আমি কোন পাপকর্মকরি নাই। 
'্সআমার দেহ পবিত্র ও চিত্ত নির্মল | 

শ্্পুরাণে আছে-“নিরঞ্তন কায়” | ছারেক্ষার; খারে*বক্ষার। 
কশ্তুপ-অদ্দিতির পুত্র । 

কুয়রকুমর (প্রা )€কুমার : কোয়রী €কুমারী। 
সাগর কৌয়রী » রাধা সাগর গোয়ালার কন্যা) প্রচলিত পদাবলীতে ব্যভান্ধ 

নন্দিনী | 
সব দৈত্যগণ--+...."" আন্তরে-তোমাকে পাওযার জন্যই আমি সমস্ত দৈত্যগণ 

নিধন করিলাম। 
খাখারে-কলঙ্ক+আকাব (মিশ্রণ); - কলঙ্ক, অপবাদ |, 
এবে গুণী*..*শেষ_এখন তোমার গুণ ম্মরণ করিয়া আমার শরীর শেষ হইল। 
ছার তিরী-.*..খনে স্ত্রী জাতির মধ্যে নান প্রকার দোষ দেখা! যায়। সেই 

জন্য তাহার! প্রতিকুল আচবণ কবে। তাভাদেব জীবনে ধিক । তাহাদের প্রতি 
'বেশীক্ষণ ক্রোধ করা উচিত নহে। 

আরী€অরি) বালেনু- প্রতিপদেব টাদ অর্থাৎ দুর্লত বস্তু। 

মাউলানীএমাতুলানী ; ছুতর-দু্তর (প্রা )-্বস্তব ; তুলনীর-“ছুতর রজনী দূর 
অভিসার", [ বিদ্যাপতি || 

লাজেপিঠ দিঅ। ₹লঙ্জ। বিধর্জন দিয|| চিহ্নিলে » চিনিলে ; তেআগিল - ত্যাগ 

করিলাম। মাহাদানী * শ্রেষ্ঠ, শ্তন্ধ আদায় কারী (দানী শবের অর্থ, যে শুক 
আদায় করে )| 

রতীএ -রতির জগ্া; নিয়ড€নিকট , চধায়__নিয়ডি। 

জুণি স্ধি পাএ-্ষধি সন্ধান পায়; হুআএ্যুজ্যতে_ যোগ হয়। 
সকল সংপুন্ন...... ..... চক্রপাণী 

আমার এখন পূর্ীযৌবন ; আমাকে পরিত্যাগ কর। দেবরাজ কৃষ্ণের সঙ্গত নহে। 
হে চত্রপাণি কৃষ্ণ, রাম বিনা দোষে শীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । ফলে 

উভয়েই অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিযাছিলেন । 

[ পৃঃ--১৪৩ ] 

তোম্ষাত......... ,তোন্ষাএ আমার জন্য যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে 
ত্রীধজনিত পাপ তোমার হইবে | 

. আৰথাআবস্থা; তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন স্চ্গ একবার আমর! উভয়েই 
বুদ্দাবনে যাই। 
সন বেলায়; উপাএ*্উপায়; জুড়িএ */জুড়, (বন্ধনে)_জোড়া দেওয়া 

“জুড়ি” সম্ভবতঃ ভ্রাবিড শব । 
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সোন। ভাজিলে......... বাপে 
তুলনীয় ঃ “ম্ুজনক প্রেম হেম সমতল” 

দহইতে কণক দ্বিগুণ হোয় মূল” [বিষ্যাপতি ] 
সোন] ভাঙ্গিলে আগুনের তাপে গলাইয়া৷ আবার জোডা দেওয়া যায়। কিন্ত 

একবার পুরুষের ন্েহ ভাঙ্গিলে তাহা জোড৷ দেওয়া অসাধ্য হয়। 
[ পৃঃ--১৪৫] 

নহোগ নহেশাগ-ওগে। নহি, নহি (জোর দেওয়ার জন্য পুনরুক্তি ); পোহো 
+৫পোঅ*পুত্র+হো | নিশ্চয়ার্থক 1-পুত্রও? সিধিএদিদ্ি। 

ব্রাহ্মণে চিন্তনে......--কাএ আমি ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমার চিত 
নিধিকল্প। দেহও পবিত্র । দিনরাত আমি যোগমাগেঁ গ্রবি্ট হইয়া ধ্যান করি। 

মৈনাক- মৈলাক-মুত ব্যক্তিকে; মাহাসিধি€মহাসিদ্ধি। আপণেঞ্চি' 
আপনিও (1007019 2088111886102 ) 
মতিমোষে _ বুদ্ধিভ্রশে ; উপজিবে -উপজাত হইবে । 

কাহ্কে তোর নেতে*****""*জানে কৃ) তোমার স্েহকে আমি বড 

বলিয়া মনে ক্ি। তুমি যে রুষ্ট হইবে, তাহা আমি বুঝি নাই। 
শরণ পশিলে1- শরণ নিলাম। 

তেরছ€তির্চ; তেরছ নয়নে-তিষক নেত্রে অর্থাৎ ইঙ্গিতে । ঘোষসি_ 
ঘোষণা কর ( মধ্যম পুরুষে সংস্কৃতের “সি” প্রত্যয়); জিআ্জাঅ€জীবন (নামধাতু, 
অনুজ্ঞা )--বাচাও। ছিনারী-ছিন্ন+আরী (প্রত্যয় )-নষ্টা ষ্টা। পামরীপামর 

+ঈ (প্রত্যয় )-পাপিষ্টা। 

[ পৃঃ-১৪৮] 

টালিঅ।-ঠেলিয়া; বোল ন। ধরিলে'*********টালিআ। ২কথা শুনিলে না; 
'অধিকন্ত কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত পান বামপায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়] ধিয়াছ। 

যেহেন গ্রকারে **********তাহারে 

যে ভাবে তুমি বডায়িকে প্রহার করিয়াছ, তাহাতে তাহার মৃত্যু পর্যস্ত ঘটা 
অনস্ভব ছিলনা । আমি শ্রীরি নারায়ণ বলিয়া তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে। 

| পৃঃ--১৪৯ | 

কষণম্য বাচমচম্য.........১.-. বচত 

শ্রীুষ্চের কথা শুনিয়া রাধা, বৃদ্ধার নিকট গেলেন এবং নিজ প্রাণ রক্ষার উপায় 

বলিলেন। 
জিএ€জীঅই€জীবতি _জীবিত রহে, বীচিয়া থাকে । পাসত-পার্থ+ত 

€ সপ্তমী বিভক্তি )-পার্থ্ে। খোজা€খোজ্জ (প্রা )-খুজ। চিআয়িঞক€ চিৎ 
€ জাগরণে )7ইঞ1 »জাগরিত হইয়া! । 
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এমোর যৌবন............ ..দতারে 
আমার যৌবন বোবা! স্বরূপ; সংসারের যাবতীয় দিনিষ আমার নিকট অসার 

ইইল। অগ্নিই হইবে আমার আশ্রয়স্বরূপ, অর্থাৎ আগুনে গ্রবেশ করিয়া আমি; 
প্রাণ বিসর্জন দিব। 

বিসরামে€বিশ্রাম। 

যে ভালে.......... ... ,বিসরামষে। 

যে ডালে আমি আশ্রয় করি, তাহাই ভাঙ্গিয়া পডে, এমন কোন ডাল নাই 
ফাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমি সুখে বিশ্রাম করিতে পারি। 

তুলনীয় £-_“যে ডালে ভর করে সেই ভাঙ্গিয়া যার” [ মৈমনসিংহ গীতিকা ] 
আনচানে€আনছান€অল্নছন্ন€ অন্তছন্দ » প্রলাপ 
একমান-সমতুল্য , পুরুষ ভ্রমর ছুইহোৌ একমান পুরুষ ও ভ্রমর ছুইই 

এক প্রকার | নানাস্থানে ঘুরিযা মধু আহবণ করে । 
মতি ভোলে-মনেব ভ্রান্তি বশতঃ) দগধ কপালী-পোডা কপালী 
[ পৃঃ--১৫১] 

মতি মোষে'-বুদ্ধিভ্রংশে , পালি€পংক্তি , কোকিল কৈল পালি গানে - কোকিল 
ধুআ ধরিল। আগুনি-অগ্নি। পাু€পচ্ছা€পশ্চাৎ-পরিণাম; আছিদরী€ 
আ-ছিত্বর+ঈ (শ্ত্রীলিঙ্গে )-ধূর্তা, ভাগে €ভাগ্য ? ছন্দেবন্দে - কলে 

বন্ধুজন করাআ'***".- *** কমনে আপন জনকে রুষ্ট করিয়া কেমন করিয়া 
কলে কৌশলে সন্তুষ্টি বিধান করিবে। 

[ পৃঃ--১৫২ ] 

জরতী বঢনং.. .... .. 'বাঞ্য়া -বৃদ্ধার বাকা শুনিয়া মদনজরে 
কাতর! রাখ] কষ্তগ্রাপ্ধির আশায় সখীগণকে বলিলেন-_ 

আমার হ্থায় চন্দন কাহ্াঞ্জি -কানাইএব প্রসঙ্গে আমার অন্তর চন্দনের মজ, 
স্বিপ্ধ হয়। 

কিযোব জীবন . ধনবাসে 

ভষ্াত্র «কি মোর জীবন যৌবন নারদ 
কি মোর এ ধনবাসে।” 

কানু বিনি মো! . ... দেশে 

অন্থত্র “মাথা মুণ্ডিঝ৷ যোগিনী হত 
বেডায়িবৌ নানা দেশে ।” 

মুছা পাইল - মৃচ্ছিতা হইল ? 

নিছুখ -দুঃখহীন অর্থাৎ আনন্দিত চিত্ত। 

তনের উপরণহারে ইত্যাদি 
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তুলনীয় £ "ভন বিনিহিতমপি হারমূদারম্। 
সা মতে কশতন্রিব ভারম্ || 
রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥ 
সরসম্হ্ণমপি মলয়জপন্কমূ। 
পশ্ঠতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥” [ গীতগোবিন্দ-চতুর্ঘসর্গ ] 

মানএ*মান্ততে » অনুভব করে| থিনীএক্ষীণ+ঈ; বিষম-বিষবৎ। 

তোমার বিরহে সন্তপ্তা রাধা গায়ের উপর সরস চন্দন প্রলেপকেও বিষবৎ যনে 
করিয়! সভয়ে দেখে । রাত্রিকালে চন্দ্রের সিঞ্ধ কিরণও যেন তাহার অস্তরকে দগ্ধ করে। 

[ পৃঃ--১৫৫ | 

দগধিলী - দগ্ধা, সম্তপ্ত। 
তোর বিরহ দহনে.........ইত্যাদি। 

তুলনীয় £ “জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া” | গীতগোবিন্দ-ষ্ট সর্গ ] 
তোমার বিরহে কাতর! বাধা তোমার সঙ্গে মিলনের আশায় এখন পর্যস্ত বাচিয়া 

আছে। 
কুম্থমশর ছতাশে .****" ইত্যাদি 

তুলনীয় £ *শ্বসিত-পবন মন্রপমপরিণাহম্।” 
মদনদভনমিব বহতি সদাহম্ || 
ধিশি দিশি কিরতি সজলকণজালমূ। 
নয়ন নলিনমিব বিদলিতনালম্।1” [গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ] 

কামদেবের নিক্ষিপ্ত শরে তাহার প্রাণ হাহাকার করে এবং তথ দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ছাডে। 

হুতাশে€হতাশ , ছাডএছদতি -ছাডে; সঘন ছাডএ:....*ইত্যাদি। 
তুলনীয় £ “মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, 

কদন্ব-কাননে চায় |” [ চণ্তীদাস ] 
ক্ষেপে সজল নয়নে-******* খনে খনে -ক্ষণে ক্ষণে দশ দিকে 

সজল নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। 

নালহীন কৈল......... নলিনে_রাধাকে দেখিয়া মনে হয় 

দেখি পল্লব............ সমানে-কোমল পল্লব রচিত শষ্যাকে 

জলস্ত অঙ্গার সদৃশ মনে হ্য়। 

তরাসিত€ক্রাসিত লত্র্যস্ত, ভীত। 

তুলনীয় £ “সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে, 

না চলে নয়নের তার1।% [চণ্তীদাস] 
কু. কী--১৫ 
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। খুনে হাসে.....তরাসে 

পদ্দাবলীর চণ্তীদাসের পদের সৌন্দর্য ও মাধুর্ঘ এধানে লক্ষণীয় । 
কাপএ€কম্পই€কম্পতে কাপে; তরাসেএতজ্রাসে | করএএকরই€করোতি 

শ্করে। নিন্দএনিন্দই€নিন্দতি ₹ নিন্দা করে । 
1নন্দএ চান ****১**, ইত্যাদি | 

তুলনীয় £ নিন্দতি চন্দনমিন্দু কিরণমন্্বিন্দতি খেদমধীরম্ 
[ গীতগ্োবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ] 

নিন্দএ.*'*.*** পবনে 

রিরহজরে সন্তপ্তা রাধার নিকট চন্দ্রের কিরণ ও চন্দন অসহ মনে হইতেছে। 
বসন্ত খতুতে প্রবহমান মলয় পবনকে বিষবৎ মনে করে। 

[ পৃঃ--১৫৬ 

করে মনসিজশর **.***" আলিঙ্গনে 
শ্রীমতী রাধা কামদেবের তীক্ষ শরজালের উপর নিজেকে শায়িত করিয়া 

ত্বোমাকে পাওয়'ব নিমিত্ত ব্রত উদ্যাপন করিতেছেন? অর্থাৎ তোমার সঙ্গলাভের 
আশায় বিরহজাল! সহা করিতেছেন । 

দগধিলী-দগ্ধী, সম্তপ্তা। 
দগধিলী*'***.**'শরণে- সন্তপ্তা রাধা তোমার শরণাপন্ন হইলেন। 

সংনাহবসম্নাহ শ বর্ম । 

হদয়ে'*******, করে -হ্ৃদয়ে পদ্মপত্রের বর্ম রচনা করে। 
আহোনিশি 758 করে 

তুলনীয় £ “অবিরলনিপতিতমদনশরাধিব ভবদবনায় বিশালম্। 
্বহদ যুমর্মণি-বন্মকরোতি সজলনলিনী দলজালম্ ॥” 

[ গীতগোবিন্দ চতুর্থ সর্গ 
মদন তাহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া! অনুক্ষণ শর নিক্ষেপ করিতেছে । যেহেতু তুমি 

সর্বদা তাহার অন্তরে বাস কর, সেজন্য তোমাকে বক্ষ করিবার নিমিত্ত রাধা তাহার 

হৃদয়ে পদ্মপত্রের বর্ম রচনা করিতেছে । 

গালিলনি£ম্থত করিল । 
নয়নশলিল:***.*** '*স্থধাধার 

তাহার মুখমণ্লে সর্বদ| নয়নধারা ঝরিতেছে ? মনে হয় যেন রাহু চন্দ্রের অমুতধারা 
নিঃস্থত করিল। 

প্রণামগণ -পুনঃ পুনঃ প্রণাম । 
নয়নশলিল*'.****".-“স্ববপ 

তুলনীয় £ “বহৃতি চ বলিত-বিলোচন-জলধরমাননকমল মুধারম্। 
বিধুমেব বিকটবিধুস্তণ দত্তদলনগলিতামৃত ধারম্ ॥ 
বিলিখতি'রহসি কুয়ঙমদেন ভবস্তমসমশরভভৃতম্। 
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নথচুতম্ ॥" 

[ ঈী'তগো বিদদ-চতুর্থ সর্গ ] 
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উৎকষ্ঠা দূরীকরণের নিমিত্ত মদনমোহনরূপে তোমার নাম লিখিয়া রাধা পুনঃ পুনঃ 
প্রণাম করে, ইহ নিশ্চয় করিয়! বলিলাম । 

সংমুখ- সম্মুখ । 
তোক্ষাক সংমুখ.*....** ** ***কবে মনে ॥ 

তোমাকে ধ্যানে সম্মুখে দেখিয়া সখী কখনও হাসে, কখনও রুষ্টা হয়, কখনও 
কাদে; কখনও বা ভয়ে কাপে। 

তুলনীয় £ 
“ধ্যানলষেন পুবঃ পবিকল্প্য ভবস্ত মতীবদ্ুবাপম। 
বিলপতি হসতি বিষীদ্তি বোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্॥” 

| গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ ] 
জাল সথিগণে-সখীগণ বন্ধন স্ববপ হইযাছে। 

ঘব বন ৬ৈগ' *”* ** জাল সখিগণে 
তোমার বিবহজবে সন্তপ্তা রাধাব পক্ষে গৃন এখন অরণ্য সদৃশ । সথীরাও বন্ধন- 

স্ববপ হইযাছে। 
বাঢে€বডঢই-বর্ধতে স্বাডে। তবাসিনীএত্রাসিনী -ভীতা, মন্স্া। 

বনেব হবিণী* * * * ণয়নে 
বনের হৃবিণী যেমন ত্র্যন্তভাবে চতুর্দিক নিবীক্ষণ কবে, রাধাও উৎকন্তিত। নযনে 

চতুর্দিকে দেখেন। 
[ পৃঃ--১৫৭ ] 

অধুনাপি"' * "* "* মদন বদনম ॥ 
এখনও তুমি কেন অন্ত কোন নাবীকে সদ হৃদয়ে গ্রহণ কবিতে ইচ্ছা কবিতেছ। 

হে গত তৃষ্ণ কষ তোমাব বিরহে কামদেব স্থতন্ত বাধাব দুঃখ উৎপাদন করিতেছে। 
লুণীংলোণী€নোশীঅ (প্রা )এনবনীত। 
বাধাব পবাণে ৮ নাপাবী-আমি বাধার ছুঃখ সহা কবিতে পারি না। 
বোল পালহ -কথা পালন কব। বৈশ্থ-বন্থক, উপবেশন করুক। 

খণেক ভৈল , সঘৃশে_ বাধাব নিকট এক মুহূর্ত এক যুগ বলিযা। মনে হইল । 
[ পৃঃ--১৫৮ | 

মাধবন্ত নিদেশন ,জনমনোহবং-মাধবের আদেশে 
উংফুল্া বৃদ্ধা হষ্টচিতা৷ বাধাকে মনোহব বেশ পবাইয়। দিল। 

শভৃদদশ খোম্পা.' ** * -এই পংজ্তি কয়টি পূর্বে পাওয়৷ গিযাছে। 
খোম্প।€গুল্ষক-খোপা। বেটিআ€বেষ্টিত-বঝেষ্টন করিয়া; চম্পা€ চম্পঅ 

€চম্পক; সিসত €শীষ+ত ( সপ্তমী বিভক্তি ), নবস্থবে € নবস্ূর্য। 
খিএএগ্রীবা , স্থবেশরী € স্থরেশ্ববী -গঙ্গ| | 
অন্তত্র_“গিএ শোভে গজমতী” | দানখণ্ড] 
পন্ধাইল-পরাইল,  ভূষণগণ-অলঙ্কারসমূহ। হেমকরগণ-্বর্ণকারগণ, 

সেকরারা। 
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মিলি হেমকরগণে..**.....**ল্ত্ব্ণকারগণ যত্ব সহকারে শঙ্গকে 
রদ্ধে জড়াইল। 

কৃতৃহলে €কৌতৃহলে ; জয়ধুনী জয়ধ্বনি ; কিছ্বিনী যুঙুর। গাস্ছি€গ্রস্থি- 
গাথিয়া; মাঝে€মজবমধ্য। পাসলীনিকর পায়ের আঙ্গুলের আংটিসমৃহ। 
আতি রূপলী শ্বভাবে » অতি রূপসীর বেশ ধারণ করিয়া । লাসবেস€ লাম্বেশ » 
বিলাস বেশ। 

[ পৃঃ-১৫৯] 
রাধিকাং*.*১*১১ ক ক্রমাথ ॥ 

কামজর-কাতরা এবং মণ্ডনজনিত দ্বিগুণ মনোমোহিনী রাধাকে দেখিয়া কামাতুর 
হরি ক্রমশঃ এইরূপ বর্ণ আরম্ভ করিলেন। 

রাধাহো শরাধাও ; দসনে€দশনে স্দস্ত। পীলস্পান করিল। উচিত 
হিল্লোল পডিল » আনন্দের ঢেউ বহিয়া! গেল । নিধুবনে - বিলাসকুণ্জে ; রসপ্রবন্ধে 
রতিবিলাস। মেলাণী-বিদায়। 

[ পৃঃ--১৬১] 

তুলনীয় ঃ “লাজ ডর নাহি তো! পরাণী, দে মেরাণীরে |” [বিষ্তাপতি ] 
বিদায় এর পরিবর্তে মেলাণী শবের প্রয়োগ লক্ষণীয় । 
বিনএ*্বিনয় সহকারে, বিনীতভাবে। 
কখোখণে€কতক্ষণ - কিয়ৎক্ষণ ; চিআইলী€ -জাগরিত| হইল। উরে€উর; 

নিন্দত্নিদ্রাতে। জিয়ন্তে ময়িলেখ-জীবন থাকিতেই মরিলাম। এডিএ€ 
বাং»/এড1+ইঞ1- ত্যাগ করিয়া । তিরীক€প্বী+ক (দ্বিতীয়া বিভক্তি); রঞ্চে- 
রঞ্জন করে, তৃলায়। 

[ পৃঃ--১৬৩] 
নানা বোলে........... রুঞ্জেননানা! কথায় তুলাইয়া স্ত্রীজাতির 

সঙ্গে কেলিবিলাস করে । পড়িহাসে€প্রতিভাসতে -মনে হ্য়। 
এফাকিনী পরিভ্রম্য.........শৃধু॥ 

রাধে, একাকিনী বন ভ্রমণজণিত গুরুতর পরিশ্রমে আমি এখন পরিশ্রাস্ত। | কিন্ত 
ভা সত্বেও মধুন্থদনের দেখা মিলিল না। বৃদ্ধে,। তোমার কথায় আমার নিকট পৃথিবী 
শূন্য মনে হইতেছে আমি ব্যাকুলচিত্ত হইযাছি। আমার কথা শুন। 

একসরী €একেশ্বরী_-একাকিনী । 
কেমনে .......ভূঞ্জে-আমি কেমন করিয়া একাকী কুঞে 

যাপন করিব; কানাই অন্য কাহাকে নিয়া অন্থাত্র রতি সুখ যাপন করিতেছে। 
[ পৃঃ ৬৪] 

ৃন্তীথে-্থৃতীর্ঘে; রএ€রব ; ধির€স্থির। রাএরব ; পুনমতী €পুণ্যবতী ; 
বাটে€বট্ট এবরআঝ্+এ বিভক্তি) ভীতেভিত্তি+এ (সপ্তমী বিভক্তি); একচীতে 
-একচিতে। কাকু করি -কাকুতি মিনতি করিয়া; ছাওয়াল «শাব+আন 
( প্রত্যয় )-ছেলে। 
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[ পঃ--১৬৫ ] 

হর আর্ধ.............শরীরে 
মহাদেবের জটায় গঙ্গাশোভ| পান; অর্থাৎ হরগৌরী একদেহেই বিরাজ করেন। 

ঈহা ছার! জান! যায় যে, নারী যেন নিজ দেহেরই অঙ্গ । সেইরূপ রাধাকফের মিলন 
একালেই হইবে। 

বড়ায়ি আইলী চিরক্ষণে-্দীর্ঘকাল পরে বডায়ি আসিল। আদিবস*ং 
অধিবস-্ছুর্দিন। আসেস€ অসেস (প্রা)এঅশেষ-শেষ। 

জিবৌজীবন ধারণ করিব, উততরলী-উত্তরল+ঈ ( স্ত্রীলিঙ্গ )- অতিশয় 
চঞ্টল1! | আনাহীঅন্য+হী (নিশ্চযার্থক )-অন্ত কেহ; তাত, তাব€ 
তাবৎ; আমন্ুখর€অন্ুখর অনুচিত বাক্য । 

[| পৃঃ--১৬৮ | 

নিনায়*' *.. '*জরতীমিদং- রাধা! কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয় 
কিছুদিন কষ্টে অতিবাহিত করেন; পরে অধিভবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাকে ইহ! 
বলিলেন । 

ফুটিল কদমফুল ইত্যাদি...................এধানে বাধার 
বারমান্ত বর্ণনায় তাহার তীব্র অন্তর্বেদন] পবিস্ফুট হইয়াছে । 

নেশয়াইল€ ১/হ্ুআ, নোয়।1ইল _ অবনমিত হইল। 
নাইল-ন1+ আসিল ( নগ্ার্থকযুক্ত ক্রিয়াপদ ) 
ওহাডিআ1অববেষ্ট+ইয়| -ঢাকিযা) আচ্ছাদন কবিয়। , 
তুলনীয় £ হিন্দী “ওহার”; পৃধবঙ্গের উপভাষায় ওসার, ওয়ার | 
বিহডাইল €বিঘট +অ17 ইল ( অতীতে )-বিচ্ছিন্ন করিল। 

মুছিআ৷ পেলাইবৌ . . . .পঙ্থচুর * এই পংকিগুলি পৃথে 
আরও কয়েকবাব পাওয়! গিয়াছে । 

পোডএ পরাণী-্প্রাণ পোড়ে । 

বিষাইল * বিষাক্ত (বিশেষণ অথে “ইল” প্রত্যয়) , কাণ্ডের বাণের ; গটিল- 

গঠিত) জেঠজেট্ঠজ্োষ্ঠ । সামল লশ্তামল । 

[ পৃঃ-১৬৯] 

চতুরে রাধে, মেঘমেছুর চারিমাস অতিবাহিত কব, কারণ এবিষয়ে আমার 
কোন শক্তি নাই। 

গরজএগর্জতে * গর্জন করে ; মদনে কদনে-মদনেব পীডনে । আধাঢ় মাষে 
"ইত্যাদি । তুলনীয় £ “মাস আখাঢ় উন্নত নব মেঘ। 

পিয়! বিশলেখে রহঞ্ে। নিরথেঘ |” [ বিষ্াপতি ] 

' বঞ্চিবৌ যাপন করিব; বারিষাবধ! ) স্থতিআশশয়িত্বা » শুইয়া! | 



২১৪ আঁদ-মধাযুগ্গের বাংলা ও শ্রীরষককীর্তন 

নিবডেংনিবর্ততে - নিবৃত্ত, শেষ হয়। «নিবডে” শবটি কৃত্তিবাসের রামায়ণে ও 
ঘনরামের ধর্মমজলে পাওয়া যায়। 

ভাদর মাসে*"**********শ্বুক | 

তুলনীয় £ “ভাদর মাস ববিস ঘন ঘোর ।” 

| সভ দিস কুহ কয় দাছুল মোর | 
মত্ত দাঢুরি ডাকে ডাহুকি 

ফাটি যাওত ছাতিয়া।” 
বারিষী€বর্যা+ঈ (স্ত্রীলিক্গ )) কাশী কাশফুল। 

মাখেদং****+-**-*করিযতি রাধে, ছুঃখ করিও না, চিত্ত স্থির কর। শীদ্বই 
কষ আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিবেন। 

মানী «মানিয়া, অঙ্গীকার করিয়া । হাথে চান্দ মালী-হাতে চাদ দিবে বলিয়া! । 
গীঠপৃষ্ট; আশোআশবআশ্বাস। 
আশোআশ দিআ-তুমি আমাকে আশ্বাস দিযা একদিকে সবিষা পড়িয়াছ। 

আছুক-অনুক্ঞা, ক্রিয়াপদে স্বাধিক “ক” প্রত্যয। 

আছুক**.""* ****নাহি -ম্পর্শ দ্বরে থাকুক, দর্শন পর্ধস্ত পাওয়া যায় না। 
ঝালিআর-ঝালিআ-বন্জিকা +র ( যষ্ঠী বিভক্তি )- সুর্যের প্রথর উত্তাপে (দৃষ্টি 

বিভ্রম বশতঃ) জল যেমন অনৃশ্ঠ হয়, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনও তেমনি মরীচিকাবৎ হইল। 
[পৃঃ--১৭১] 

জানে'***** '*"ঝা ধিকেতধুনা 

রাধে, হরির সন্ধান আমি জানি বা নাই জানি তাহাতে কি যায় আসে? আমি 
এখন গমন করিতে একান্তই অপারগ | 

রতন মুদভী*রত্বমুদ্রিকা' _রত্বনিমিত আংটি । মে* মযেন (-ময়।)- আমি) 

নিকুপে -কুপিত না হইয়া অর্থাৎ নিঃশবে। 
বোল পালী:**."*"* দেবরাজে -বোল পালন করিয়৷ দেবরাজ গেলেন। 

আলিসের পরসার্দে-আলস্তের প্রসাদে, অর্থাৎ আলম্তবশতঃ 
উপজএ€ উপজায়তে - উৎপন্ন হয। আন্ুখর€অনুখর-অনুক্ষর -দুর্বাকা। ঠাঁঠী 

্লজ্জাহীনা (দেশী শব )। 
[ পৃঃ-১৭২ ] 

হাঠীবাক বল-হাটিবাব ৭ক্তি; বঙ্কারিবী-বঙ্কার করিবে, গালাগালি দিবে। 

হের শির.*....*.....আর তোমার মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি ষে 

তোমাকে আর দুঃখ দিব না। - 

মথ্রানগরীং"*'*********পরমাক্ষরম্॥ 
মথুরা! নগরে গমন করিয়া বৃদ্ধা মধু্দনকে বলিলেন, “বিরহে কাতর রাধা) 
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তোমার শরণাগতা” | ইহ, শুনিয়। নাগর হরি রাধার গ্রাতি অত্যন্ত রুই হইয়। 
বৃদ্ধাকে কঠোর বাক্য বলিলেন। 

[পৃঃ--১৭৩] 

নী নট্ঠ€নই+ঈ (স্ত্ীলিঙ্গে )-নষ্ট চরিত্র । ছৃঠ€ছুষ্ট; বিথর€বিস্তর 
উপেখহ -উপেক্ষা কর । 

যাচিত্তে*********-" আমৃত স্যাঙ্রা করিয়া যে অযুত বিতরণ 
করিতে চায় তাহা তুমি উপেক্ষা কর। 

পাসক পারে । 
মোর বোলে-*......"ইত্যাদি-তুমি এখন আমার কথায় 

রাধার পাশে আসিবে ন! বটে কিন্তু পশ্চাৎ বিরহ জালায় তোমার নিশ্চয়ই মনস্তাপ 
পাইতে হইবে 

[পৃঃ-_-১৭৪] 

শাকর €শকৃকর।€শর্কর1চিনি ; আদরাহ- আদর করিতেছে । 
ভাত.......****'কেহ্ছে তখন তাহাব জন্ত পাগল হইয়া অনজল 

ত্যাগ করিলে, এখন শর্করার গ্রতি তোমার আসক্তি থাকিবে কেন? 

ভাগিল********** মুরারী »পূর্বে অনুরূপ পংক্তি পাওয়! গিয়াছে । 
যুভীবাক-যে[ড| দিতে | পুণি পুনঃ ; উভিয়ায় “পুণি”। 
পুণি...........ঘট ₹ যে আবার অধম জন তাহার অন্তব কপটতায় পূর্ণ। তাহার 

মেহও কৃত্রিম; মাটিব ঘটের মত ভাঙ্গিয়! যায়। 

মাটিমট্টিআ*মৃততিক|) ফুরেফুরই এস্কুরতি -ইচ্ছা। হয়। বাহুডী€বি-আ! , 
ঘুট -প্রত্যাবর্তন করা । 

বাহুডী যাহ -ফিবিয়! যাও , বিনাস€বিনাস (প্রা )এবিনাশ ধ্বংশ; লেম্ু€ 
নিম্বুক -অগ্নরসাত্মক ফল বিশেষ । 

সমাপ্ত 



জালোচিত গ্রন্থপঙ্গী 

এই গ্রন্থ রচনাকালে যে সকল পুস্তকের সাহাষ্য গ্রহণ করিয়াছি নিয়ে তাহাদের 
নী দেওয়। হইল : 

[119 011) 200 055610101760 01 10)9 73611681] [1906086 

স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 

ভাষা গ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ রর 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস স্ককুমার সেন 

ভাষার ইতিবৃত্ত 
শ্রীরফককীর্তন বসস্তরঞ্জন বিশ্ববপ্নভ 

বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার শ্রীকমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাঙ্জ! সাহিত্যের আলোচান। মদনমোহন কুমার 

গীতগোবিন্দ হরেকফ মুখোপাধ্যায় 

৯ধাপদ মণীজ্মরমোহন বন্ধ 

মৈমনসিংহ গীতিকা। দীনেশচন্্র সেন 

পূর্ববঙ্গ গীতিকা ্ 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ্ 

বঙ্গসাহিত্য পরিচয় 

বাঙ্গালা ভাষাব অভিধান জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 

চলস্তিকা রাজশেখর বস্থ 

পালি প্রকাশ বিধুশেখর শাহী 

[10 960061068 98081781800. 10106100915 স্ব. ২. 4709. 

]0000)00 60 01106 স্ব(0০0106:. 

[167001069 ০01 0106 86016796 01 190£08£9 [. 0. 3. 1081810016দ818 

/ 00000081020, 60 00200979616 70031010512, 10. 00109 

[106 38108016 [497000986 ঘা. 1300০ 

বিদ্যাপতি চণ্তীদদাস চারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

বি্াপতির পদাবলী খগেন্ত্রনাথ মিত্র 
ও 

বিমানবিহারী মজুমদাব 



অণ্ুদ্ধি শোধন 

অত দ্ধ 

ূ্বাভাষ পূর্বাভাস 
কাম-গন্ধহীন কামপন্ধহীন 

কফভাহ বৃধতান্ 
রাসনীল রামলীলা 
রাসমগ্ডনে রাসমণ্ডলে 

বেকল বেকত 

২৩ পৃষ্ঠার শেষের দিকে__ 

“মাথা মুণ্তিজা ফোগিনী '"...ইত্যাদি” 

এই উদ্ধৃতির পাশে '্রীরষ্ককীর্ডনে রৃহিয়াছে।” এই পদ থাবিবে। 

কণয়া বলযা 
পাণি পালি 

দে দোষ 

সাক্কেতিক চিন্ধু 

সংস্কৃত শং। 

প্রাকৃত প্রা। 

মাগধী প্রাকত-_মা গ্রা। 

অপত্রংশ--অপ। 

প্রাচীন বাংলা প্রা বা। 

প্রাকৃত গৈঙ্গল-গ্রা পৈ। 

১--বিকাশের গতিষ্ঘোতক চিহ্ছ। 

€- পূর্ববর্তী রূপের গতিষ্োতক চিহ্ন 

৬/-স্ধাতুরাচক্ক চিন্ধ। 
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